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  حممد بن إمساعيل العمراين/ مقدمة العالمة القاضي
  
  

على سيد املرسلني، وآله  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم
إىل يوم الدين أمجعني، وعلىوأصحا التابعني هلم بإحسان .  

  :أما بعد
تأليف أيب ) غاية اإلمتاع شرح منت أيب شجاع ( فبني أيدي القراء كتاب 

وال شك وال ريب أنّ منت أيب  –حفظه اهللا  –احلارث عمر بن سامل بن عبداهللا باوزير 
هذا الشرح شجاع ملن أحسن املتون الفقهية يف املذهب الشافعي، وقد زاده حسناً 

الذي بني يدي القراء فجزى اهللا املؤلف خرياً، وزاد يف الشباب ورجال العلم أمثاله 
  .آمني

  
  م١٥/١١/٢٠١١ بتاريخ 

  حممد بن إمساعيل العمراين                
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  مرشد عبداهللا الشهاب  /مقدمة فضيلة الشيخ 
الرسول  حممد باهلدية  من عني العطاء باإلفاضة ، باعث )١(احلمد هللا جمري األوداء

حبه وتابعهم إىل أن تقوم إىل أهل الضالل والغواية صلوات ريب وسالمه عليه وعلى آله وص
  .وبعد ، القيامة

للشيخ عمر  "أيب شجاعمنت غاية اإلمتاع شرح "فإنين قد أوتيت نسخة من كتاب 
 ،يـاً هاد )٢(واطلعت على معظمـه فوجدتـه للمجتـدي     -وفقه اهللا –بن سامل باوزير 

عاريـاً ومصـوناً عـن هجنـة      ،)٤(حافالً باملنافع الثـوادي  ،مذكراً وجادياً )٣(وللجادي
 ،بعبـارات يسـهل فهمهـا    ،ممزوجاً باألدلة النقلية من القرآن والسنة النبوية ،)٥(الضوادي

ل بل كان بني خوال اإلجياز املُ ،مل حيمل يف طياته اإلسهاب اململ ،وتقسيمات جذاب نظمها
ا كتاب غاية اإلمتاع إال طفاوة سلطها مؤلفه على منت الغاية والتقرب فـأبرزت  وم ،ذلك

يف كل ) ٦(نسأل اهللا أن جيعل ملؤلفه الفضل املمادي ،ليسهل فهمه للمبتدئني ،معانيه املوجزة
  .وأن ينفع به أمة اإلسالم  ،احملاظر اليت تتدارس كتابه والنوادي

                               هـ       ١٤٣٢/ ٢٠/١٢حرر هذا بتاريخ  
  )∗(مرشد عبداهللا الشهاب

                                                           

  .ووديان ، وأوادية ، وجيمع أيضاً على أودية ، مجع وادي : األوداء ) (١

)٢   (طالب علم الفقه : هو طالب العطاء واملقصود به هنا : تدي ا.  
 .العامل الفقيه : العاطي واملقصود به : اجلادي )  ٣(

 .الفوائد املمتلئة علماً ، املقصود باملنافع الثوادي )  ٤(

  .القبيح الفاحش : الضوادي  من الكالم )   ٥(
 .أي الفضل الكثري : املمادي    (٦)

هجرية، تتلمذ  ١٣٥٤املخادر، من مواليد عام  –الدرب  –قيه شافعي، من مواليد حمافظة إب وهو عامل وف )∗(
حممد حيىي بن مرشد مشسان ـ رمحه اهللا ـ ، وعبد الرمحن العنسيني ، وحممد عبد ايد على عدد من العلماء منهم 

لطف زيد الديلمي / كوع ، والسيد زيد األ/ القاضي ، و -ومحيد عقيل ـ أحسن اهللا خامتتنا وخامتته =املصنف ، 



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

١٠١٠١٠١٠ 

  

  

                                                                                                                                              

 . عبد اهللا السماوي/ عبد اهللا الصادق ، والقاضي / إمساعيل سوسوة ، والسيد / ، والسيد 
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  مقدمة املؤلف
احلمد هللا حنمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومـن   إنّ

وأشهد أن ال إله . من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. سيئات أعمالنا
  .شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسولهإال اهللا وحده ال 
  :أما بعد

علماء اإلسالم رمحهم اهللا خدموا دينهم بأساليب كثرية مـن أسـاليب    فإنّ
الدعوة إىل اهللا كاجلهاد والتعليم، ومن هذه األساليب اليت اهتموا ا اهتماماً كـبرياً،  

وشـروح ممـا   أسلوب التأليف فقد نوعوا أساليبهم بني مطوالت وخمتصرات ومتون 
  .زخرت به املكتبة اإلسالمية، وزهت به العصور الذهبية، فأدوا واجبهم وأفادوا أمتهم

وإن مل أصل صولتهم وأجـل   –وقد خطر يف ذهين أن ألزم نفسي يف قرم 
احتذاًء بأفعـاهلم وتشـبهاً    –جولتهم إال بالتطفل على مائدم والنـزع من معينهم 

الشافعية لتكون جمال عملي وميدان قلمي، واخترت  فقصدت الكتب الفقهية. بفعاهلم
ه قد كثر النفـع  ف مبنت أيب شجاع، ألنو، واملعر) منت الغاية والتقريب ( منها كتاب

أن علـى  واالنتفاع به، ويقصده طالب العلم بالدراسة، فكتبت له شرحاً حرصت فيه 
  .ئنييكون بعبارات سهلة املرام، عذبة الكالم، ليكون مناسباً للمبتد

فأسأل اهللا أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكرمي، نافعاً النفع العميم، وأن 
عانين به جنات النعيم، وأن يقيين ووالدي وأهلي ومـن  أيدخلين ووالدي وأهلي ومن 

  .أعانين نار اجلحيم
  أبو احلارث عمر بن سامل بن عبداهللا باوزير: كتبه

  هجرية١٤٣١/مجاد الثـــــاين/١
 م١٥/٥/٢٠١٠: فقاملوا 
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  :–رمحه اهللا  –قال املصنف 
احلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد الـنيب وآلـه   

  .الطاهرين وصحابته أمجعني
قال القاضي أبو شجاع أمحد بن احلسني بن أمحد األصفهاين رمحـه  

  :اهللا تعاىل
 قهعمل خمتصراً يف الفأن أ: األصدقاء حفظهم اهللا تعاىل سألين بعض

تعاىل عليـه ورضـوانه، يف غايـة     اهللا على مذهب اإلمام الشافعي، رمحة
ختصار واية اإلجياز، ليقرب على املتعلم درسه، ويسهل على املبتدئ اإل

حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر اخلصال، فأجبته إىل ذلـك  
قدير،  طالباً للثواب، راغباً إىل اهللا يف التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء

  .وبعباده لطيف خبري
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  ))))٢٢٢٢((((الطهارةالطهارةالطهارةالطهارة    ))))١١١١((((كتابكتابكتابكتاب
ومادة كَتب تدلُّ على اجلمع والضم، ومنه سميت . مصدر من كتب يكتب كتاباً) ١(

إذا اجتمعـوا،  ) تكتب بنو فـالن : (الكتيبة كتيبةً الجتماع اخليل واجلُند، ومنه قوله
  .وسمي الكتاب كتاباً الجتماع أبوابه وفصوله

النظافة والنـزاهة، والطهارة مبعناها العام تشمل طهارة البدن من النجاسـة  : لغة) ٢(
  .احلسد ومساوئ األخالقو الشرك واحلدث، وطهارة النفس من

  .رفع احلدث، وإزالة النجس: والطهارة يف اصطالح الفقهاء
وصف يقوم بالبدن مينـع صـحة   : الشيء احلادث، واصطالحاً: واحلدث لغة

  :واحلدث على ثالثة أنواع .كلُّ ما تشترط له الطهارة إال مبرخصالصالة و
 .وهو ما ينقض الوضوء: حدث أصغر .١

 .وهو ما يوجب الغسلَ من مجاع أو إنزال: حدث متوسط .٢

  .وهو ما يوجب الغسلَ من حيض أو نفاس: حدث أكرب .٣
مستقذر مينع صحة الصالة إال : واصطالحاً .تقذركل مس: والنجاسة يف اللغة

  :واألجناس على ثالثة أنواع. مبرخص
 .كبول الصيب الذي مل يأكل الطعام: جناسة خمففة .١

 .كبول الرجل واملرأة: جناسة متوسطة .٢

  .كبول الكلب واخلنـزير: جناسة مغلَّظة .٣
الكتاب بكتاب الطهارة كعادة الفقهاء، ألنَّ أول  –رمحه اهللا  –وبدأ املصنف 

  .تني الصالة، والصالة ال تصح إال بالطهارةما جيب على املكلف بعد النطق بالشهاد
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  ....................................اليت جيوز التطهري ا  )١(املياه
باملياه ألن املاء هو آلة الطهارة، وهو األصل يف الـتطهري، وال   –رمحه اهللا  –بدأ ) ١(

فإن احلدث  جيزئ غريه من املائعات، فمن اغتسل أو توضأ بعصري أو شاي وحنو ذلك

��i��h���g﴿: ال يرتفع عنه، وكذلك النجاسة ال تزول بذلك، لقولـه تعـاىل  

m��l��k��j﴾)٢(﴾����������������﴿: ، وقوله تعـاىل )١( 

���g﴿: ﴾ أي مطهراً فهي صفة تزيد على الطـاهر، ولقولـه تعـاىل   �ومعىن ﴿
j��i��h﴾)ملا واألمر بالتيمم للوجوب، فلو كان غري املاء يرفع احلدث  )٣

  .اهللا عز وجل بالتيمم عند فقد املاء، فدلَّ ذلك على اختصاص املاء بالتطهري أمر
وعليه فمن استعمل غري املاء يف الوضوء أو الغسل فقد تقرب مبا ليس موضوعاً 

  .للتقرب، فيكون عاصياً لتالعبه مع عدم صحة الوضوء أو الغسل
  :واألشياء اليت حيصل ا التطهري أربعة

وهو األصل كما تقدم، فإن عدم املاء فإنه يصار إىل البدل وهو التـيمم  : املاء .١
 .بالتراب

���i��h��g﴿: وهو بدلٌ عن املاء عند فقـده، لقولـه تعـاىل   : التراب .٢
l��k��j﴾)وكذلك يستعمل التراب يف التطهري من جناسـة  )٤ ،

 .الكلب واخلنـزير

                                                           

  .١١: األنفال )١(
  .٤٨: الفرقان )٢(
  .٦: املائدة )٣(
  .٦: املائدة )٤(
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٥(، وماء البئر)٤(النهر ، وماء)٣(، وماء البحر)٢(ماء السماء: مياه )١(سبع(،  
 .ويستعمل يف تطهري جلد امليتة: الدباغ .٣

  .وحيصل به تطهري اخلمر: التخلل .٤
حصر املياه الـيت   –رمحه اهللا  –، وليس مراد املصنف )سبعة: (األحسن أن يقال) ١(

جيوز التطهري ا، وإمنا أراد بيان ما جيوز التطهري به من املياه املشهورة العامة الوجـود،  
، واملاء الذي يؤخذ من �املاء النابع من بني أصابع النيب : ألنه جيوز التطهري بغريها مثل

  .ندى الزرع، ومن آالت التربيد

  .)١(﴾����������������﴿: أي النازل من السماء، لقوله تعاىل) ٢(
: عن الوضوء مباء البحر، فقـال  �أن رجالً سأل النيب  �ملا جاء عن أيب هريرة ) ٣(

  .)٢("هو الطهور ماؤه احللُّ ميتته: "�اهللا رسول 
  .وهو يف معىن ماء البحر، ولإلمجاع على جواز التطهري به) ٤(
املاُء طهـور، ال  : "ملا سئلَ عن بئر بضاعة وما يلقي فيها من الننت �لقول النيب ) ٥(

لـك  ويصح التطهري مباء زمزم باإلمجاع، وقد حكى اإلمجاع على ذ .)٣("ينجسه شيٌء
، واملعتمد عند الشافعية أنه ال يكره استعمال ماء زمـزم  –رمحه اهللا  –اإلمام النووي 

وإزالة اخلبـث  ولو يف إزالة النجاسة، ألن املسلمني ما زالوا يتطهرون منه لرفع احلدث 
لت ابنها عبداهللا بن الزبري أا غس �جاء عن أمساء بنت أيب بكر  من غري تفريق، وملا

مباء زمزم ملا قُتلَ، وكان ذلك مبحضرٍ من الصحابة رضـوان اهللا   -نهما رضي اهللا ع -
  .عليهم من غري نكري منهم

                                                           

  .٤٨: الفرقان )١(
  .أخرجه مالك وأصحاب السنن وهو صحيح )٢(
  .وأمحد وهو صحيحأخرجه النسائي،  )٣(
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: )٣(مث املياه على أربعة أقسـام . )٢(، وماء الثلج، وماء الربد)١(وماء العني
٤(طاهر( مطهر)٥( وهو املاء املطلق ،استعمالُه غري مكروه)٦( ،.............  

العني، وهي الشق يف األرض، أو اجلبل ينبع منه املاء على سطحها،  أي النابع من) ١(

�	����������������������﴿: وهي يف معىن البئر، ولقوله تعـاىل 


������������������������������������������������

������������������� ﴾)١(.  
يف الصالة سكت  إذا كبر �كان رسول اهللا : أنه قال �ملا جاء عن أيب هريرة ) ٢(

اللهم باعد بيين وبـني  : "يا رسول اهللا ما تقول؟ قال أقول: هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت
خطاياي كما باعدت بني املشرق واملغرب، اللهم نقين من خطاياي كما ينقى الثوب 

  .)٢("األبيض من الدنس، اللهم اغسلين من خطاياي باملاء والثلج والربد
تقدم ذكرها تنقسم إىل أربعة أقسام وذلك حبسب وصفها مـن  أي أن املياه اليت ) ٣(

  .الطهورية والطهارة والنجاسة
  .يف نفسه) ٤(
  .لغريه، ألنه يرفع احلدث، ويزيل اخلبث) ٥(
، وخـرج  )٣(وهو ما يسمى ماء بال قيد الزم، وهو املاء الباقي على أصل خلقتـه ) ٦(

ملاء أنه مستعمل، أو متنجس فإنه ال بذلك املاء املستعمل واملتنجس، ألن من علم حبال ا
  .هذا ماء مستعمل، أو ماء متنجس: يسميه ماًء بال قيد، وإمنا يقول

                                                           

  .٢١: الزمر )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .–رمحه اهللا  –وسمي هذا القسم باملاء املطلق؛ ألن املاء إذا أُطلق انصرف إليه، كما قال النووي  )٣(
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استعمالُه مكروه رمطه ١(وطاهر(سوهو املاء املشم ،)٢(  ،...............  
واملاء املطلق يشمل املاء املتغري كثرياً مبا يف املقر، أو املمر كالطني، والطحلب 

  .مثالً، ألن أهل العرف واللغة يطلقون عليه اسم املاء بال قيد مع علمهم حباله
يف البدن، سواٌء كان قليالً أم كثرياً، مع املداومة على استعماله أو مع غري املداومة ) ١(

  .على استعماله
  .وال يكره استعماله يف طهارة الثياب أو يف أرضٍ أو طني أو آنية وحنو ذلك

ن بتأثري الشمس فيه، وسبب الكراهة هو أنَّ حرارة الشمس تفصل من سخأي املُ) ٢(
اإلناء زهومة تعلو املاء، فإذا أصابت هذه الزهومة البدن رمبا حيصل الربص، أو يزيـده،  

 –رضي اهللا عنـها   –أو جيعله يستحكم يف بدن املريض، واستدلوا مبا جاء عن عائشة 
ال تفعلي يا : "قد سخنت ماًء يف الشمس، فقالو �دخلَ علي رسول اهللا : أا قالت

  .)١("حمريا فإنه يورث الربص
  :وكراهية استعمال املاء املشمس مقيدة بأربعة قيود

أن يكون التشميس يف بالد شديدة احلرارة كاحلجاز، وحضرموت، وجنـد،   .١
 .فإن وقع التشميس يف بالد معتدلة احلرارة، أو باردة كالشام فإنه ال يكره

يكون التشميس يف األواين املنطبعة، وهي القابلة لالنطبـاع أي الطـرق    أن .٢
باملطارق كاحلديد، والنحاس، والرصاص إال آنية الذهب والفضـة، فإنـه ال   
يكره املاء املشمس فيها من حيث هو مشمس لصفاء جوهرها، ألنه ال تنفصل 

ـ  اٍء غـري منطبـع   عنها زهومة بسبب شدة احلرارة، أما إذا شمس املاء يف إن
 .كاخلزف أو اخلشب أو اجللد، فال يكره استعماله

  
                                                           

  .أخرجه الدارقطين، والبيهقي، وهو حديث موضوع )١(
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١(طاهر( ٍمطهر غري)٣(وهو املاء املستعمل )٢( ،...........................  
 .أن يستعمل املاء املشمس وهو حار قبل أن يربد، فإن برد زالت الكراهة .٣

أو طني كمـا تقـدم   أن يكون استعمال املاء املشمس يف البدن ال يف أرض  .٤
  .)١(معنا

  .يف نفسه) ١(
  :لغريه، وهذا القسم يشمل ما يأيت) ٢(

 .املاء املستعمل يف طهارة واجبة .١

 .املاء املتغري مبا خالطه من الطاهرات .٢

وهـو املـاء املسـتعمل    : ( يف بيان هذا القسم –رمحه اهللا  –لذلك قال املصنف 
  ).واملتغير مبا خالطَه من الطَّاهرات 

  : أحد أمرينيف) ٣(
يف رفع حدث أصغر أو أكرب، وهو ماُء الغسلَة األوىل، أما ماء الغسلَة  :األول

  .الثانية أو الثالثة فهو غري مستعمل يف طهارة واجبة، لذلك مازال طاهراً مطهراً لغريه
ويشترط يف املاء املستعمل يف رفع احلدث أن يكون قليالً، فإن كان كثرياً بأن 

  .ثر فإنه ال يكون مستعمالً وإمنا هو باقٍ على طهوريتهكان قلتني فأك
ويشترط يف املاء املستعمل أن ينفصل عن العضو أو ينتقل عنـه، أمـا قبـل    
انفصاله أو انتقاله عنه فهو غري مستعمل بل هو باقٍ على طهوريته، ألن املـاء مـادام   

  .متردداً على العضو ال يثبت له حكم االستعمال

                                                           

ستعمال املاء املشمس لضعف احلديث، لذلك قال عدم كراهية ا –رمحه اهللا  –الـذي رجحه اإلمام النووي  )١(
أنـه   –رمحه اهللا  –هذا ما نعتقده موافقني أليب حنيفة ومالك وأمحد، بل جاء عن اإلمام الشافعي : –رمحه اهللا  –

  .ال أكره املشمس إال أن يكره من جهة الطب: قال
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  ....................................، )١(لطه من الطاهراتواملتغري مبا خا
هو ماء الغسلة األوىل  )١(يف إزالة جنس، واملاُء املستعمل يف إزالة النجس :الثاين

  :ويكون املاء طاهراً بشروط )٢(يف غري جناسة الكلب
١.  أن يكون املاء وارداً على النجاسة كأن يضع الثوب النجس يف اإلناء مث يصب

يه املاء، فأما إن كان املاُء موروداً كأن وضع املاء أوالً يف اإلناء مث وضع فيه عل
 .الثوب املتنجس، فإن املاء الذي وردت عليه النجاسة يكون جنساً

أن يطهر مجيع النجاسة حىت ال يبقى هلا طعم، وال لون، وال ريح، فإن بقـي   .٢
ذا كلُّه يف املاء املنفصـل  طعمها أو لوا أو رحيها، فإن املاء يكون جنساً، وه

 .القليل املستعمل يف إزالة النجاسة

أن ال يزيد وزن املاء املستعمل يف إزالة النجاسة بعد انفصاله عن حمل النجاسة  .٣
املغسول، فإن زاد فإنه يكون جنساً، ألن الزيادة من النجاسة، أما إن كان وزن 

 .فإنه يكون طاهراً املاء مساوٍ أو أنقص عما كان عليه قبل غسل النجاسة

أن ال يتغري طعمه أو لونه أو رحيه، فإن تغير ولو تغيراً يسرياً فهو جنس سـواٌء   .٤
 .كان املاء املستعمل يف إزالة النجاسة قليالً أم كثرياً

  :وهو طاهر غري مطهر لغريه بشروط) ١(
ل كل مـن  أن يكون التغري كثرياً حبيث مينع إطالق اسم املاء عليه حبيث يقو .١

هذا ليس مباٍء إمنا هو شاي أو عصري وحنو ذلك، فإن كان التغري قلـيالً  : رآه
وكذا لو شك هل التغري كثري أو ، حبيث ال مينع إطالق اسم املاء عليه مل يضر

ه ال يضر ألننا ال نسلب الطهورية من املاء بالشكقليلٌ، فإن. 

                                                           

  .بفتح النون وكسرها مع كسر اجليم وسكوا، كذلك فتحها معاً )١(
  .وأما يف جناسة الكلب فهو ماء الغسلة السابعة )٢(
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  ..........، )٢(هو دون القلتني، وهو الذي حلَّت فيه جناسةٌ و)١(وماٌء جنس
أن يكون الشيء الطاهر الذي تغري به املاء خليطاً، وهو ما ال ميكن فصلُه عن  .٢

 .املاء أو ما ال يتميز برأي العني

فإن تغري بطاهرٍ جماورٍ للماء أو ما ميكن فصله أو ما يتميز برأي العني كالدهن 
  .ااور ال يتحلل منه شيٌء يف املاءوالعود فإنَّ املاء باقٍ على طهوريته، ألن هذا 

أن يكون الشيء الطاهر الذي تغير به املاُء مستغنياً عنه كاحلرب وامللح اجلبلـي   .٣
 .)١(والثمار

، وأوراق )٣(، والطحلب)٢(فإن كان التغير مبا ال يستغين املاء عنه غالباً كالطني
، وكذا املتغري بطول املكث فإنه الشجر، والنورة وحنو ذلك، مما هو يف مقر املاء أو ممره

  .طهور ملشقة التحرز منه، وصون املاء عنه
أي متنجس وهو الذي عرضت له النجاسة بعد أن كان طاهراً، وهذا القسم حيرم ) ١(

استعمالُه يف طهارة اآلدمي أو شربِه لكن جيوز استعماله يف شرب يمة، أو تنظيفهـا، 
  .أو زرعٍ أو إطفاء نارٍ، أو سقي أشجارٍ

  .واملاء النجس على قسمني سيأيت الكالم عليها
  :ماٌء جنس قليل /القسم األول) ٢(
  
  

                                                           

  .ولو كانت ساقطة بنفسها، ولو كانت الثمار على صورة الورق كالورد إلمكان التحرز منها غالباً )١(
  .حىت وإن طرح يف املاء )٢(
)٣( فإن املاء يتغري به، وإن أُخ مث طرِح ذَ ودقفإن أُخ ،مث إن مل يطرح يف املاء بعد دقّه يف املاء من غري دق ذَ وطُرِح

  .تفتت بنفسه مل يضر
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......................................................................  
وهو املاء الذي حلت فيه جناسة مؤثرة سواء تغري ا أم مل يتغري، واملاء القليـل  

  :)١(وطال يكون جنساً إال بشر
أن حتلّ فيه النجاسة، فال ينجس إن مل حتل فيه، مثل إن تغير ريح املاء بـريح   .١

 .النجاسة امللقاة جبواره ألنه مجرد استرواح

أن تكون النجاسة مؤثرة مثل البول والغائط وحنو ذلك، أما إذا كانت غـري   .٢
 :مؤثرةٌ فإن املاء ال ينجس ا، والنجاسة غري مؤثرة مثل

 .جنس يقيناً ملشقة االحتراز منه طني شارع )١

ما ال يدركه الطرف السليم كرذاذ البول واخلمر، وما يعلق منـه بنحـو    )٢
 .رجل الذباب والنمل والصراصري، لعموم البلوى به

 .دخان النجاسة وغبارها مما تذروه الرياح )٣

ميتة ما ال دم هلا سائل عند قتلها كالذباب والبعوض والنحـل والقمـل    )٤
 .رب وحنو ذلك بشرط أن ال تطرح فيه وهي ميتةوالوزغ والعق

  .الدم الباقي يف اللحم والعظم بعد الذبح )٥
فإن حلَّت النجاسة املؤثرة يف املاء القليل، فإنه ينجس سواٌء تغير أم مل يتغيـر،  

إذا بلغ املـاُء قلـتني مل   : "قال �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عمر 
  .)٢("حيمل اخلبث

  

                                                           

لو اجتمعت هذه الشروط لكن شككنا يف املاء هل هو قليلٌ أم كثري؟ فإننا ال حنكم بنجاسة املاء، ألنه البد من  )١(
  .تيقن كون املاء قليالً

  .أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وهو صحيح )٢(
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  .......... )٣(مخس مئة رطلٍ بالبغدادي )٢(والقلتان. )١(أو كان قُلتني فتغير
فاحلديث دلَّ مبفهومه على أنّ املاء إذا كان دون القلتني فإنه يتأثر بالنجاسـة  

  .)١(مطلقاً
  :ماٌء جنس كثري :القسم الثاين) ١(

  .ت فيهوهو املاء الذي تغير طعمه، أو لونه، أو رحيه بنجاسة وقع
وضابط املاء الكثري هو أن يكون قلتني فأكثر من قالل هجر، حلديث ابن عمر 

خبمس قرِب تقريبـاً،   –رمحه اهللا  –السابق، وقدرمها الشافعي  –رضي اهللا عنهما  –
  .وقدرمها باملساحة ذراع وربع طوالً، وذراع وربع عرضاً، وذراع وربع عمقاً

ه النجاسة إال إذا غريت طعمه أو لونـه أو  واملاء الكثري ال ينجس إذا وقعت في
  .رحيه

مثىن قُلَّة، وهي اجلرةُ العظيمة، وسميت بذلك ألن الرجـل العظـيم يقلّهـا أي    ) ٢(
  .يرفعها

، واخلمس مئة رطل بالبغدادي –بكسر الراء على األفصح، وجيوز الفتح  –الرِطل ) ٣(
سـتني  ) سـم ٦٠(وهي تساوي مكعباً طـول أضـلعه    ،تساوي إحدى عشر تنكة

  .مئتني وستة عشر لتراً تقريباً) لتراً تقريباً ٢١٦(، أي ما يعادل )٢(سنتيمتراً
  
  

                                                           

الشافعية أن املاء القليل ال ينجس إال بالتغري كما هو مذهب مالك، كما قال البيجوري يف واختار مجاعة من  )١(
وأما عند اإلمام مالك فال ينجس املاء ولو قليالً إال بالتغير، واختاره : (حاشيته على ابن قاسم على منت أيب شجاع

  أهـ). كثري من أصحابنا وفيه فسحه
  .، لعصام القلعجي١/٤٣٥: ح الدليلحاشية منار السبيل يف شر: انظر )٢(
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  .)٢(يف األصح )١(تقريباً
  .فال يضر نقص رطل أو رطلني على األشهر) ١(
  .على القول األصح وهو املعتمد) ٢(
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٢(امليتة )١(وجلود( تطهر)٤(بالدباغ )٣( ...........................  
: خرج بذلك شعر امليتة فال يطهر بالدباغ على املعتمد لكن يعفى عن قليله، وقيل) ١(

  .يطهر وإن مل يتأثر بالدبغ
شرع يف بيان حكم الدباغ بعد الفراغ مـن بيـان    –رمحه اهللا  –واملصنف 

وسـائل  أحكام املياه ألن الدباغ وسيلة من وسائل التطهري كما أن املاء وسيلة مـن  
  .التطهري كما تقدم معنا

     سواٌء كانت ميتة مأكول اللحم، أو غري مأكول اللحم إال مـا سيذكره املصنف ) ٢(
  .–رمحه اهللا  –
ظاهراً وباطناً، واملراد بالظاهر ما ظهر من وجهي اجللد، واملراد بالباطن ما بـني  ) ٣(

  .ذلك، وهو ما لو شق اجللد لظهر
  .)٢(والشثُّ )١(جللد اليت تعفنه بشيء حريف كالقرظوهو نزع فضالت ا) ٤(

فالدباغ البد فيه من نزع فضالت اجللد كالدم وقطعة اللحم وحنـو ذلـك،   
  .حبيث لو نقِّع اجللد بعد دبغه يف املاء مل يرجع إليه الننت

يف اللسان عند ذوقه خبالف  أن يكون بشيٍء حريف أي فيه لذع والدبغ البد
ـه وإن  ما ليس حرباهلواء ألن يفاً كتراب وملح فال يكفي، وكذلك التشميس، وجتفيفُه

  .جف ظاهراً لكن فساده ونتنه مازال مستترا، فلو نقِّع يف املاء لظهر
رضـي هللا   –والدليل على طهارة جلود امليتة بالدباغ ما جاء عن ابن عباس 

  : �قال رسول اهللا : قال –عنهما 

                                                           

  .ورق السلم: القرظ )١(
  .شجر طيب مر الطعم: الشثُّ )٢(
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، أو من أحـدمها مـع   )٢(، وما تولّد منهما)١(نـزيرإال جلد الكلب واخل
  .)٣(حيوان طاهر

  ....................................، )٥(، وشعرها)٤(وعظم امليتة
أن  –رضي اهللا عنـها   –، وكذلك جاء عن ميمونة )٢("فقد طهر )١(إذا دبغ اإليهاب"

فقال رسول اهللا . إا ميتة: فقالوامر بشاة ميتة جيروا، فقال لو أخذمت إيهاا،  �النيب 
  .)٣("يطهرها املاُء والقرظُ: "�
)١ (   هفـدفكلُّ اجللود تطهر بالدباغ إال جلد الكلب واخلنـزير، ألن احلياة ملـا مل ت

  .الطهارة، فال حتصل له الطهارة بالدبغ من بابِ أوىل
منهما ال يطهـر   ، أو كلب أحبل خنـزيرة، فما تولّدةكأن أحبل خنـزير كلب) ٢(

  .جلده بالدباغ كأصليه
كأن أحبل كلب أو خنـزير شاةً، فما تولَّد منهما ال يطهر جلده بالدباغ تبعـاً  ) ٣(

  .ألخس األصلني
ومثله قرا وظفرها، وظلفها، وبيضها إن مل يتصلّب فإن تصلّب حبيث لو حضن ) ٤(

  .لفرخ فهو طاهر
بغري ذكاة شرعية، وذلك بأن مل تذك أصالً،  هي كل من زالَت حياا: وامليتة

أو ذُكّيت ذكاةً غري شرعيةً كذبح غري املأكول كبغلٍ أو محارٍ أهلي، وكذبح املـأكول  
  .ذكاةً غري شرعية كأن ذحبه بعظمٍ، أو ذحبه جموسي

  .ومثلُه صوفها، ووبرها، وريشها) ٥(
                                                           

  .اسم للجلد قبل الدبغ، وأما بعد الدبغ فيقال له شن وحنو ذلك: اإليهاب )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود، والنسائي )٣(
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٢(إال اآلدمي )١(جنس(.  
بـل تعـم مجيـع     –رمحه اهللا  –ما ذكره املصنف والنجاسة ليست قاصرة على ) ١(

 )١(﴾C��B��A﴿: أجزائها من حلمٍ وجلد وعظمٍ وشعرٍ، لقولـه تعـاىل  

��������﴿: وحترمي ما ليس حبرامٍ وال ضررٍ يف أكله يدلُّ على جناسته، ولقولـه تعـاىل  

����������������	��
���������والرجس النجس،  )٢(﴾

  .على املذكور ومنه امليتة ﴾ يعود�﴿: والضمري يف قوله
واجلزء املنفصل من احلي كميتة ذلك احلي، إن كان طاهراً فطاهر، وإن كان 

ما قُطع من حي : "قال �أن رسول اهللا  �جنساً فنجس، ملا جاء عن أيب واقد الليثي 
فاملنفصل من اآلدمي، أو السمك، أو اجلراد طاهر ألن ميتة اآلدمـي  . )٣("فهو كميتته

واملنفصل من غريها كالشاة، أو احلمام جنس ألن ميتة هـذه  . واجلراد طاهرة والسمك
  .الثالثة جنسة

: وشعره طاهر، وألن ميتته طاهرة جبميع أجزائهـا، لقــوله تعـاىل    هفإن عظم) ٢(

، وقضية التكرمي أن ال يحكم بنجاسته بـاملوت،  )٤(﴾...~������������������﴿

، فـاملراد  )٥(﴾T���S��R﴿: ما قوله تعاىلسواٌء كان مسلماً أم كافراً، وأ
  .جناسة األرواح ال جناسة األبدان

                                                           

  .٣: املائدة )١(
  .١٤٥: األنعام )٢(
  .رجه الترمذي، وابن ماجةأخ )٣(
  .٧٠: اإلسراء )٤(
  .٢٨: التوبة )٥(
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......................................................................  
رضـي اهللا   –ومثل ميتة اآلدمي ميتة السمك واجلراد، ملا جاء عن ابن عمـر  

مليتتان فاجلراد واحلوت، وأما الدمان أُحلت لنا ميتتان ودمان، فأما ا: "مرفوعاً –عنهما 
  .)١("فالكبد والطُحال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 –رضي اهللا عنهما  –أخرجه أمحد وابن ماجة مرفوعاً وال يصح، ولكن رواه البيهقي موقوفاً من قول ابن عمر  )١(
  .وهو صحيح ولكن له حكم الرفع
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  )١(فصل يف استعمال األواين
  .....................، )٢(وال جيوز استعمال أواين الذهب والفضة

هذا الفصل لبيان أحكام وسيلة الوسيلة وهي األواين،  –رمحه اهللا  –عقد املصنف ) ١(
  .لة الوسيلة ألا وسيلة استعمال وتناول املاء، واملاء وسيلة الطهارةوكانت األواين وسي

واألواين مجع آنية، واآلنية مجع إناء، فأواين مجع اجلمع كسقاء وأسقية، ورداء 
  .وأردية

واألصل يف األواين احلل، فيحلُّ لنا استعمال كلُّ إناٍء سواٌء كان مثيناً أم غـري  
ببيان ما حيرم اسـتعماله   –رمحه اهللا  –لك بدأ املصنف مثني إال ما ى عنه الشرع، لذ

ألنه على خالف األصل، وألن أفراده حمصورة خبالف ما جيوز فإن أفـراده ال تكـاد   
  .تحصر

  :استعمال أواين الذهب والفضة له حالتان) ٢(
  :استعماهلا لغري ضرورة :األوىل

ستعمال قليالً أم كثرياً، أو ويف هذه احلالة حيرم استعماهلا مطلقاً، سواء كان اال
واملكحلـة،   –بكسر املـيم   –كان املستعمل صغرياً أم كبرياً، فيحرم استعمال املرود 

  .واخلالل، واِإلبرة، وامللعقة، واملشطُ، واملبخرة وحنو ذلك
وحيرم استعمال أواين الذهب والفضة يف األكل والشرب ملا جاء عن حذيفـة  

ال تشربوا يف آنية الـذهب والفضـة، وال تـأكلوا يف    : "�قال رسول اهللا : قال �
  .)١("صحافهما، فإما هلم يف الدنيا ولنا يف اآلخرة

  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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......................................................................  
: قـال  �إن رسـول اهللا  : قالت –رضي اهللا عنها  –وملا جاء عن أم سلمة 

  .)١("ذهب والفضة إمنا يجرجر يف بطنه نار جهنمالذي يشرب يف آنية ال"
وحيرم استعمال أواين الذهب والفضة يف غري األكل والشـرب كالوضـوء،   

علـى   �وحنو ذلك بالقياس على األكل والشرب، وإمنا نص النيب  )٢(وغسل النجاسة
  .األكل والشرب ألما من أظهر وجوه االستعمال وأغلبها

واملرأة بال خالف بني أهل العلم، وإمنا يفرق بـني   ويستوي يف التحرمي الرجل
  .الرجل واملرأة يف التحلي لقصد زينة النساء

  :استعماهلا لضرورة :الثانية
إذا دعت الضرورة الستعمال أواين الذهب والفضة أو أدواما، فإنـه جيـوز   

كسـر   استعماهلا ألنَّ الضرورات تبيح احملظورات، لكن إذا زالت الضرورة فإنه جيب
  .اإلناء أو األداة الذي من الذهب أو الفضة ألن الضرورة تقدر بقدرها

  :مسائل
 :استعمال اإلناء املطلي بالذهب أو الفضة له حالتان - 

أن حصل من الطالء شيٌء بعرضه على النار، فإنه حيرم كما حيرم إناء  :األوىل
  .الذهب والفضة

  .ه على النار، فإنه ال حيرمإن مل حيصل من الطالء شيٌء بعرض :الثانية
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .لكن الطهارة صحيحة )٢(
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......................................................................  
، وسـائر املسـاجد   )١(وحيرم تزيني احلوانيت، والبيوت، واالس، والكعبـة  - 

بالذهب والفضة، وكذا حيرم اختاذ أواين الذهب والفضة من غري استعمال يف 
، ألن ما حرم استعماله حـرم اختـاذه كـآالت اللـهو     األصح وهو املعتمد

 .واملعازف

وحيرم على الصائغ صنع أواين الذهب والفضة، وكذلك طلي األواين مـا،  
  .وال يستحق عليها أجرةً ألن فعله معصيةً

ولو كسر إنسان هذه األواين فال أرش عليه، وال حيـل ألحـد أن يطالبـه    
  .كم، ألنه حيرم استعماله واختاذه كما تقدمباألرش، وال يرفعه إىل احلا

بقصد الزينة حيرم استعماله واختاذه سواء كانت الضبة كبرية  )٢(واإلناء املضبب
  .أم صغرية

أما إذا كانت الضبة بالفضة صغرية حلاجة فال حترم وال تكره، ملا جـاء عـن   
ن قـد  وكا �عند أنس بن مالك  �رأيت قدح رسول اهللا : عاصم بن األحول قال
يف هذا القدح أكثـر   �لقد سقيت رسول اهللا  �قال أنس . انصدع فسلسله بفضة

  .)٣(من كذا وكذا
  :فالضبة املباحة هلا شروط

 .أن تكون من فضة، فأما إن كانت من ذهبٍ فإا حمرمة .١

                                                           

، وجلـواز  بالذهب والفضة، ملا فيه من التعظيم لشعائر اإلسالم وإغاظة الكفار لية الكعبةحت الوجه الثاين جوازو )١(
  .كسوا باحلرير باإلمجاع

  .اإلناء املضبب الذي به ضبة وهي ما يصلح به خلل اإلناء، وذلك بأن ينكسر اإلناء فليلصق به )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
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  .)٢(غريمها من األواين )١(وجيوز استعمال
 .أن تكون صغرية عرفاً .٢

 .أن تكون حلاجة .٣

  :من هذه الشروط مل تبح، وتكون حمرمة يف ثالث صورفإذا اختلَّ شرطٌ 
إذا كانت من ذهب فإا حترم مطلقاً كما هو املعتمد، سواء كانت كـبرية أم   .١

 .صغرية، حلاجة أو لزينة

 .إذا كانت من فضة لكنها كبرية وكلها اختذت للزينة .٢

  .إذا كانت من فضة ولكن اختذ بعضها للحاجة، والبعض اآلخر للزينة .٣
  :روهة يف أربع صوروتكون مك

 .إذا كانت من فضة لكنها كبرية، واختذت للحاجة .١

 .إذا كانت صغرية من فضة، واختذت كلها للزينة .٢

 .إذا كانت صغرية من فضة واختذ بعضها للزينة، وبعضها للحاجة .٣

  إذا شككنا يف ضبة الفضة، هل هي صغرية أم كبرية؟ .٤
  .وكذلك االختاذ من باب أوىل) ١(
ري الذهب والفضة، وإن كانت مثينة كإناء الياقوت، والعقيق وحنـو  املُتخذة من غ) ٢(

ذلك، ويشمل هذا آنية الكفار لكن يكره استعماهلا قبل غسلها لعدم حتـرزهم عـن   
توضأ من مزادة  �النجاسات والدليل على جواز استعمال آنية الكفار ما جاء أن النيب 

  .)١(امرأة مشركة
  
  

                                                           

  .سلمأخرجه البخاري وم )١(
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  )١(فصل يف السواك
  )٥(إال بعد الزوال للصائم )٤(يف كلِّ حالٍ )٣(مستحب )٢(والسواك

مناسبة هذا الفصل ملا قبله هو أن السواك مطهر كما أن كالً من املـاء والـدابغ   ) ١(
والسواك مطهر عن القذر كما قـال الـنيب   . مطهر لكن كلٌّ منهما مطهر عن النجس

  .)١("السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب: "�
، وعلـى  –الدلك  –يطلق على الفعل وهو االستياك  –بكسر السني  –السواك ) ٢(

  .اآللة اليت يستاك ا وهي املسواك
استعمال عود وحنوه يف األسنان وما حوهلا إلذهاب التغـيري  : شرعاوالسواك 

  .وحنوه بنية
وهو من سنن الوضوء الفعلية املتقدمة عليه، ألنه يكون قبل غسل الكفني، ملا جاء ) ٣(

لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك مع : "�قال رسول اهللا :  �عن أيب هريرة 
  .)٢("كل وضوء

  ".السواك مطهرةٌ للفم، مرضاةٌ للرب: "�لعموم قول النيب ) ٤(
إذا صمتم فاسـتاكوا بالغـداة، وال تسـتاكوا    : "فإنه يكره، ملا جاء يف احلديث) ٥(

خللوف فـم الصـائم   : "فضل خلوف فم الصائميف بيان  �، ولقول النيب )٣("بالعشي
  .فدلَّ ذلك على طلب بقائه )٤("أطيب عند اهللا من ريح املسك

  

                                                           

  .أخرجه أمحد والنسائي، وهو صحيح )١(
  .أخرجه مالك والشافعي، وهو صحيح )٢(
  .وهو ضعيف ،أخرجه الطرباين )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
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 )٣(مـن أزمٍ  )٢(عند تغـري الفـم  : )١(وهو يف ثالثة مواضع أشد استحباباً
٦(، وعند القيام إىل الصالة)٥(، وعند االستيقاظ من النوم)٤(وغريِه(.  

 –رمحـه اهللا   –يها السواك أكثر من ذلك، واكتفى املصنف املواضع اليت يتأكد ف) ١(
  .بذكر هذه الثالثة من باب االختصار

  .لوناً أو رحياً) ٢(
  .وهو طول السكوت) ٣(
  .كأكل ثومٍ أو بصل وحنومها) ٤(
ألنه مظنة التغري ملا فيه من السكوت الطويل، وترك األكل، وعدم سرعة خـروج  ) ٥(

  .)٢(فاه بالسواك )١(ا قام من الليل يشوصإذ �النفس، لذلك كان النيب 
وعند فعل الصالة ولو تكررت الصالة، أو كانت صالة جنازة، ويلحق بالصـالة  ) ٦(

  .سجود التالوة، والشكر، وخطبة اجلمعة
ويسن االستياك باليمني ألا للتكرمة، وليست مباشرة للقذر، وـذا فـارق   

  .السواك االستنجاء وحنوه
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .أي يدلك )١(
  .–رضي اهللا عنها  –ه البخاري ومسلم من حديث عائشة جأخر )٢(
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  وض الوضوء وسننِهفصلٌ يف فر
  ،)٤(عند غسلِ الوجه )٣(النية: ستةُ أشياء )٢(الوضوء )١(وفروض

التعريف االصطالحي للفرض هـو  و. التقدير والقطع: مجع فرضٍ، وهو يف اللغة) ١(
  .نفس تعريف الواجب، ألنه الفرق بينهما

ـ  : وشرعاً. لغة مأخوذ من الوضاءة وهي احلُسن والنظافة) ٢( اء يف هو اسـتعمال امل
  .أعضاء خمصوصة بنية خمصوصة

  .والوضوء بضم الواو يف األشهر اسم للفعل، وبفتح الواو اسم ملا يتوضأ به
  :النية تتعلق ا سبعة أحكام) ٣(

هي قصد الشـيء مقترنـاً   : وشرعاً. لغة هي القصد: –تعريفها  –حقيقتها  .١
هبفعل. 

 .ما يف غسل امليتالوجوب غالباً، ومن غري الغالب قد تندب ك: حكمها .٢

 .القلب لكن يسن التلفظ ا ليساعد اللسانُ القلب: حملها .٣

 .أول العبادة إال يف الصوم فإا متقدمة عليه لعسرِ مراقبة الفجر: زمنها .٤

 .ختتلف باختالف املنوي كالصالة والصوم وهكذا: كيفيتها .٥

 .يان مبا ينافيهااإلسالم، والتمييز، والعلم باملنوي، واجلزم، وعدم اإلت: شرطها .٦

 متييز العبادات عن العادات كتمييز غسل اجلنابة عن غسل التـربد، : مقصودها .٧
ن بعض كتمييز الغسل الواجـب عـن   وكذلك متييز رتب العبادة بعضها ع

  .الغسل املندوب
جتب النية عند غسل أول جزٍء من الوجه، ويستحب للمتوضئ أن ينـوي سـنن   ) ٤(

  .ل على ثواب السنن اليت قبل غسل الوجهالوضوء عند غسل الكفني ليحص
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٢(، وغسلُ اليدين مع املرفقني)١(وغسلُ الوجه( ،........................  
وتكون النية بأن ينوي املتوضئ رفع احلدث، أو فرض الوضوء، أو الوضـوء  
املفروض، أو الوضوء الواجب، أو أداء فروض الوضوء، أو أداء الوضوء، أو الطهـارة  

دث، أو الطهارة من اخلبث، أو فروض الوضوء، أو أداء فـرض الطهـارة، أو   من احل
  .الطهارة للصالة وحنو ذلك

وحدود الوجه من منابت الشعر املعتاد إىل أسفل الذقن طوالً، وما بني األذنـني  ) ١(
عرضاً، ولكي يتحقق املتوضئ من غسل الوجه كامالً البد أن يغسل جزءاً من الـرأس  

  .الذقن مع الوجه من باب ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب والرقبة وما حتت
وإذا كان على الوجه شعر فإنه جيب غسل مجيعه ظاهراً وباطناً حىت يصل املاء 

جيب غسل ظاهره دون  فإنه إىل البشرة إال إذا كان الشعر كثيفاً خارجاً عن حد الوجه
  .باطنه سواء كان من رجل أم امرأة

ية كثيفة فيجب غسل ظاهرها فقط، وأما إذا كان له حلية وإذا كان للرجل حل
  .خفيفة فيجب غسل ظاهرها وباطنها حىت يصل املاء إىل البشرة اليت حتتها

وضابط اللحية الكثيفة هي اليت ال ترى البشرة من خالهلا، واللحية اخلفيفـة  
  .هي اليت ترى البشرة من خالهلا

وهو  –م وفتح الفاء على األفصح وجيوز العكس بكسر املي –املرفقان تثنية مرفق ) ٢(
جمموع العظام الثالث عظميت العضد وإبرة الذراع الداخلة بينهما، وسمي بذلك ألنـه  

  .يرتفق به يف االتكاء وحنوه
وجيب غسل ما على اليدين من شعر، وإصبع زائدة، وأظافر، وجلدة معلقة يف 

  .حمل الفرض
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  .................، )٢(جلني مع الكعبني، وغسلُ الر)١(ومسح بعضِ الرأس
إن مل  )١(وجيب إزالة ما على اليدين من احلائل كالوسخ املتراكم من غري العرق

  .يتعذر فصله، فإن تعذر فصلُه مل يضر لكونه صار كاجلزء من البدن
وجيب إزالة ما حتت األظافر من وسخ مينع وصول املاء ملا حتتها، ويعفى عـن  

  .يعفى عنه مطلقاً: وقيل. من ابتلي بهالقليل يف حق 
  .وإن قلَّ من بشرة و شعرٍ يف حد الرأس ولو شعرةً واحدة أو بعضها) ١(

ولو خرج الشعر عن حد الرأس مبده من جهة استرساله مل يكف املسح على 
 ـدالرأس ولو بالقوة على املعتمد كما لو كان معقوصاً أو متبلداً ولو م النازل عن حد 

  .خلرج
ألن فيه مسحاً وزيادة،  ،وإذا غسل املتوضئ رأسه بدالً من مسحه جاز ذلك

  .فاملقصود من املسح حصول البلل والغسل حصل به البلل وزيادة
  .مها العظمان البارزان عند مفصل الساق والقدم: الكعبان) ٢(

وجيب غسل ما على الرجلني من شعرٍ، وإصبع زائدة، وأظافر، وجلدة معلقة 
  .يف حمل الفرض

  .وجيب إزالة ما على الرجلني من احلائل كما تقدم يف غسل اليدين
وإذا كان املتوضئ البساً للخفني فإنه جيب عليه مسـح اخلفـني أو غسـل    

  .–رمحه اهللا  –الرجلني لكن الغسل يف حقه أفضل كما قال الرملي 
عده، أما وإذا شك املتوضئ يف غسل عضوٍ قبل الفراغ من الوضوء غسله وما ب

  .إن وقع هذا الشك بعد الفراغ من الوضوء فإنه ال يؤثر
  

                                                           

  .ألن العرق ال يضر مطلقاً )١(
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  .)١(والترتيب على ما ذكرناه
  : .........................................)٢(وسننه عشرةُ أشياء

  .الترتيب هو وضع كل شيء يف مرتبته) ١(
ًء أنه توضأ وضو �والدليل على وجوب الترتيب يف الوضوء ما جاء عن النيب 

  .)١("هذا وضوٌء ال يقبلُ اُهللا الصالةَ إال به: "مرتباً مث قال
أنه توضأ وضوءاً غري مرتب، وألن اهللا ذكر يف آية  �وألنه مل ينقل عن النيب 

الوضوء ممسوحاً بني مغسوالت، والعرب ال تفرق األشياء املتجانسة إال لفائدة وهـي  
ابدأوا مبـا  : "يف حجة الوداع �لنيب هنا وجوب الترتيب ال االستحباب، بقرينة قول ا

  ".إبدأوا: "بلفظ األمر )٣(، ويف رواية)٢("بدأ اهللا به
وجيب الترتيب إذا مل يكن هناك حدثٌ أكرب وإال سقط الترتيـب النـدراج   

  .احلدث األصغر يف األكرب
ولو انغمس احملدثُ حدثاً أصغر ناوياً الوضوء أجزأه وإن مل ميكث حلصـول  

ت لطيفة لكن البد أن تكون النية مقارنة إلصابة املاء لوجهِه ألنه جيب الترتيب يف حلظا
  .أن تكون النية عند غسل الوجه كما تقدم

من بيان فروض الوضوء، شرع يف بيان سننه سواء  –رمحه اهللا  –ملا فرغ املصنف ) ٢(
 أا عشرة من باب االختصـار  –رمحه اهللا  –كان الوضوء واجباً أم مستحباً، وذكر 

  .وإال فهي أكثر من ذلك
  

                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .ه مسلمأخرج )٢(
 .عند النسائي) ٣(
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  ....................، )٣(اإلناء )٢(، وغسلُ الكفني قبل إدخاهلما)١(التسمية
وضع يده  �بسم اهللا، ملا جاء أن النيب : يسن للمتوضئ أن يقول يف أول الوضوء) ١(

بسـم اهللا  : ، واألكمل واألفضل أن يقول)١("توضأوا بسم اهللا: "يف إناء وقال ألصحابه
  .الرمحن الرحيم

فإن ترك التسمية يف أول الوضوء أتى ا يف أثنائه، فإن تذكرها بعد الفـراغ  
  .منه فإنه ال يأت ا

يسن للمتوضئ أن يقرن بني نية سنن الوضوء والتسمية وغسل الكفـني مث يـتم   ) ٢(
  .غسل الكفني

الـذي  ويغسلُ املتوضئ كفيه إىل الكوعني، والكوعان مثىن كوع وهو العظم 
يلي إام اليد، والكرسوع هو العظم الذي يلي خنصرها، والرسغ هو مـا بينـهما،   

  .والبوع هو العظم الذي يلي إام الرجل
ويسن للمتوضئ أن يغسل كفيه ثالث مرات عند كل وضوء ملا جـاء عـن   

أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه ثالث مرات، مث متضمض  �حمران موىل عثمان 
سلَ وجهه ثالث مرات، مث غسلَ يده اليمىن إىل املرفقِ ثالث مـرات، مث  واستنثر، مث غ

اليسرى مثل ذلك، مث مسح برأسه، مث غسلَ رجلَه اليمىن إىل الكعبني ثالث مرات، مث 
  .)٢(توضأ حنو وضوئي هذا �رأيت رسول اهللا : اليسرى مثل ذلك، مث قال

يه يف اإلناء قبل غسلهما ثالثاً له ثالثـة  يف ماء دون القلتني، وغمس املتوضئ ليد) ٣(
  :أحوال
 .إذا كان يتيقن جناسة يديه، فيحرم عليه غمسهما يف اإلناء قبل غسلهما .١

                                                           

  .أخرجه البيهقي )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  ..................، )٣(، ومسح مجيع الرأس)٢(، واالستنشاق)١(واملضمضة
 .إذا كان يتيقن طهارة يديه، فإنه ال يكره له غمسهما يف اإلناء قبل غسلهما .٢

ان متردداً يف طهارة يديه فإنه يكره له غمسهما قبل غسلهما حلديث أيب إذا ك .٣
إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يديه يف : "قال �أن النيب  �هريرة 

  .)١("اإلناء حىت يغسلها ثالثاً فإنه ال يدري أين باتت يده
  .مأخوذة من املض، وهو وضع املاء يف الفم) ١(

واألكمل وضع املاء يف الفم . يف الفم من غري إدارة ومج وأقل السنة وضع املاء
  .مع اإلدارة واملج

ويسن أن يبالغ يف املضمضة إال أن يكون صائماً فإنه يكره له املبالغة خشـية  
  .إفساد الصوم

  .واملضمضة تكون بعد غسل اليدين حلديث محران املتقدم
  .مأخوذ من النشق وهو شم املاء) ٢(

ل بإدخال املاء يف األنف سواء جذبه بنفِسـه إىل خياشـيمه   وأقل السنة حتص
  .واألكمل أن جيذبه بالنفس مع النثر. ونثره أم ال

  .والنثر سنة من سنن الوضوء حلديث محران
فمسح رأسه بيديه، : "�كما جاء عن عبداهللا بن زيد  �لثبوت ذلك عن النيب ) ٣(

رما وأدب مهـا إىل    بدأ مبقدم: "، ويف رواية"فأقبلمث رد ما إىل قفـاه رأسه مث ذهب
  .)٢("املكان الذي بدأ منه

  
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  ،)٢(، وختليل اللحية الكثَّة)١(ومسح األذنني ظاهرمها وباطنِهما مباٍء جديد
  .ويسن مسح الذوائب املُسترسلة وإن جاوزت حد الرأس

 :أنه قال �ويسن مسح الرأس ثالث مرات لعموم حديث عثمان بن عفان 
  .)١(..."؟ مث توضأ ثالثاً ثالثاً�أال أُريكم وضوَء رسول اهللا "
  .ويكون بعد مسح الرأس، فإن مسحها قبل ذلك أعاد) ١(

واألفضل واألكمل أن ميسح املتوضئ رأسه مباٍء جديد غري املاء الذي مسح به 
  .رأسه، فإن مسح أذنيه باملاء الذي مسح به رأسه حصل له أصل السنة وفاته األكمل

والسنة يف مسح األذنني أن يدخل املتوضئ أصبعيه السباحتني يف أذنيه وميسح 
يف  –رضي اهللا عنهما  –بإاميه على ظاهر أُذنيه حلديث عبداهللا بن عمرو بن العاص 

  .)٢("برأسه، ومسح بإاميه على ظاهر أذنيه �مث مسح : "وفيه �صفة وضوء النيب 
  .ويكون بعد غسل الوجه) ٢(

حلية الرجل اخلفيفة، وحلية املرأة سواء كانت خفيفة أم كثيفـة، وحليـة   وأما 
  .اخلنثى فيجب غسلها وختليلها إن مل يصل املاء إىل باطنها بالتخليل

وختليل اللحية يكون بأن يدخلَ املتوضئ أصابعه من أسفل اللحية، ويكفي أن 
كان إذا توضأ أخذ كفاً  �أن النيب  �يمر أصابعه من أعلى اللحية ملا جاء عن أنس 

  .)٣(من ماٍء فأدخلَه حتت حنكه فخلّلَ به حليته
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أخرجه أبو داود والنسائي )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود )٣(
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، )٢(، وتقدمي الـيمىن علـى اليسـرى   )١(وختليلُ أصابعِ اليدين والرجلني
  .)٤(، واملواالة)٣(والطهارة ثالثاً ثالثاً

 إن كان املاء يصل إليها بدون ختليل، فإن كان ال يصل إليها بدونه وجب عليهـا ) ١(
  .ختليلها

ويكون ختليل أصابع اليدين بالتشبيك بينهما، ويكون ختليل أصابع الـرجلني  
خبنصر اليد اليسرى يبدأ خبنصر القدم اليمىن وخيتم خبنصر اليسرى، كما جـاء عـن   

  .)١(توضأ فخلّل أصابع رجليه خبنصره �رأيت النيب : أنه قال �املستور 
 –رضي اهللا عنـها   –ه ذلك، ملا جاء عن عائشة فإن قدم اليسرى على اليمىن كُرِ) ٢(

  .)٢(يحب التيمن يف تنعله وترجله وطهورِه، ويف شأنِه كُلِّه �كان النيب : قالت
وتكره الزيادة على الثالث أو النقص عنها حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عـن  ) ٣(

لى هذه أو أنقص فقـد أسـاء   من زاد ع: "توضأ ثالثاً ثالثاً، مث قال �جده أن النيب 
  .)٣("وظلم

  .أنه توضأ وضوءاً مل يوالِ فيه �ألنه مل ينقل عن النيب ) ٤(
  .واملواالة مصدر من واىل يويل مواالة، إذا تابع بني شيئني فأكثر

واملواالة يف الوضوء تشمل املواالة بني األعضاء، واملواالة بـني الغسـالت،   
  .واملواالة بني أجزاء العضو الواحد

  
  

                                                           

  .أخرجه ابن ماجة، وهو صحيح )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم) ٢(
  .جه أبو داود، وهو صحيحأخر) ٣(
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......................................................................  
ف كثري حبيث يغسل العضو قبل أن جي وتتحقق املواالة إذا مل حيصل بني العضوين تفريق

املغسول الذي قبله مع اعتدال اهلواء واجلو، وهكذا يف الغسالت، ويف أجزاء العضـو  
  .الواحد
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  صل يف االستنجاءف
، واألفضـلُ أن  )٣(من البـول والغـائط   )٢(واجب )١(واالستنجاء

، أو )٦(أن يقتصر على املاء )٥(، وجيوز)٤(يستنجي باألحجار مث يتبعها باملاء
  ...................................، )٧(على ثالثة أحجار ينقي ن املَحلَّ

إذا ) جنـوت الشـجرة  (الشيء، وهو مأخوذ من طلب النجاة واخلالص من : لغة) ١(
  .قطعتها، ألن املُستنجي يقطع به األذى عن نفسه

  .هو إزالة ما على السبيلني من النجاسة باملاء أو باحلجر أو ما: وشرعاً
إما : "بقربين فقال �مر النيب : قال –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عباس ) ٢(

يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستتر من بوله، وأما اآلخر فكـان   ليعذبان، وما يعذبان
  .)١"(وأما أحدمها فكان ال يستنـزه من بوله: "، ويف رواية"ميشي بالنميمة

  .وغريها من النجاسات اخلارجة من القُبل أو الدبر) ٣(
نجاسـة،  ألن األحجار تزيل العني، واملاء يزيل األثر مع غري حاجة إىل التضمخ بال) ٤(

وال يصح العكس ألنه ال معىن الستعمال األحجار بعد املاء، ألن املاء يزيل العني واألثر 
  .مجيعاً

  .أي حيل وجيزئ) ٥(
  .ألنه األصل يف إزالة النجاسة) ٦(
  :إىل أنه جيب يف االستنجاء باحلجر أمران –رمحه اهللا  –أشار املصنف ) ٧(

حات من حجر له ثالثة أطراف، أن يكون بثالثة أحجار أو ثالث مس :األول
  أن نستنجي باليمـني، وأن �انا النيب : �ولو حصل اإلنقاء بدوا لقول سلمان 

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  .)١(فإذا أراد االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل
إذا : "�ولقولـه   .)١(نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظـم 

  .)٢("ة أحجارذهب أحدكم إىل الغائط فليذهب معه بثالث
إنقاء احملل حبيث ال يبقى إال أثر ال يزيله إال املاء ولو مل حيصل إال بأكثر  :الثاين

  .من الثالث وجبت الزيادة عليها
ويسن اإليتار بعد اإلنقاء فإن حصل اإلنقاء بأربع مثالً فيسن أن يوتر خبامسة، 

إذا اسـتجمر  :  "قـال  �يب أن الن –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن جابر بن عبداهللا 
  .)٣("إحدكم فليوتر

  .ألنه يزيل عني النجاسة وأثرها، خبالف احلجر فإنه يزيل العني فقط) ١(
  :واالستجمار باحلجارة له شروط

أن يكون طاهراً فال يجزئ االستنجاء بالنجس أو املتنجس، ملا جاء عن ابـن   .١
ثالثة أحجار فوجـدت  الغائط فأمرين أن آتيه ب �أتى النيب : قال �مسعود 

حجرين ومل أجد ثالثاً، فأخذت روثة فأتيته ا، فأخذ احلجرين وألقي الروثة، 
 .)٤(إا ركس: وقال

فإن استنجى بنجسٍ أو متنجسٍ فإنه جيب عليه استعمالُ املاء، ولـو  
 .كان املكان نقياً

 .أن يكون قالعاً للنجاسة، فال يكفي الزجاج وحنوه .٢

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أخرجه أبو داود، وابن ماجة، وهو صحيح )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
  .واحلديث أخرجه البخاري. النجس: –بكسر الراء  –الركس  )٤(
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  .....................، )١(لة واستدبارها يف الصحراءوجيتنب استقبال القب
 :أن ال يكون حمترماً، فال جيوز االستنجاء مبحترمٍ، واحملترم يشمل ما يأيت .٣

ى عـن   �طعام اآلدمي كاخلبز، وطعام اجلن كالعظم، ملا جاء أن النيب  -
نا عن هيفإذا ن. ، أي من اجلن)١("إنه زاد إخوانكم: "االستنجاء بالعظم، وقال

 .االستنجاء بطعام اجلن فمن باب أوىل طعام اآلدميني

 .كتب العلم والفقه واحلديث وكلُّ ما فيه اسم اهللا عز وجل - 

 .أن ال جتف النجاسة حبيث ال يقلعها احلجر، فإن جفّت وجب استعمالُ املاء .٤

أن ال تنتقل النجاسة عن احملل الذي استقرت فيه عند اخلروج، فإن انتقلـت   .٥
 .عمال املاءوجب است

 .أن ال تتجاوز النجاسة الصفحة واحلشفة، فإن جتاوزت وجب استعمال املاء .٦

أن ال يطرأ على النجاسة شيٌء آخر من غري جنِسه وغري العرق سواء أكـان   .٧
 .رطباً أم جافاً، جنساً أم طاهراً، فإن طرأ شيٌء من ذلك وجب استعمال املاء

ن حجرٍ واحد، وال جيـزئ دون  أن يكون بثالثة أحجار أو ثالث مسحات م .٨
 .ذلك كما تقدم

أن ينقَّى احملل حبيث ال يبقى إال أثر ال يزيلُه إال املاء، فإن بقي أكثر من ذلـك   .٩
  .وجبت الزيادة على الثالثة األحجار

يف الكالم على آداب قضاء احلاجة بعد أن تكلم  –رمحه اهللا  –هنا شرع املصنف ) ١(
دأ به بيان حكم استقبال القبلة واستدبارها حـال قضـاء   على االستنجاء، وأول ما ب

  :احلاجة، وهذه املسألة هلا حاالت
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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٣(يف املاء الراكد )٢(البولَ والغائطَ )١(وجيتنب(وحتت الشجرة املُثمرة ،)٤(،  
استقباهلا واستدبارها يف املكان املُعد لقضاء احلاجة، ويف هذه احلالة ال  :األوىل

  .خالف األفضل إذا أمكن امليل عن القبلة بال مشقة حيرم وال يكره لكنه
استقباهلا واستدبارها يف البنيان أو يف الصحراء إذا كان بينه وبني القبلة  :الثانية

، ويف هـذه احلالـة   )١(ساتر يستر بدن قاضي احلاجة ولو كان الساتر يبلغ ثُلثي ذراع
  .يندب اجتناب استقبال القبلة واستدبارها

قباهلا واستدبارها يف الصحراء أو البنيان إن مل يكن بينه وبني القبلة است :الثالثة
ساتر، أو كان ومل يبلغ ثُلثي ذراع أو بلغها ولكن بعد عنه، ويف هذه احلالـة جيـب   

  .اجتناب استقبال القبلة واستدبارها
  .استحباباً) ١(
  .وكذلك البصاق واملخاط) ٢(
  .بني القليل والكثريأي الساكن الذي ال جيري، وال فرق ) ٣(
  :قضاء احلاجة حتت الشجرة املثمرة له حالتان) ٤(

إذا كانت األرض مباحةً أو مملوكة لقاضي احلاجة، فإنه يستحب لـه   :األوىل
  .اجتناب قضاء احلاجة حتت الشجرة وإن مل تكن مثمرة

إذا كانت األرض مملوكة لغريه، فإنه حيرم قضاء احلاجة حتت الشجرة  :الثانية
ثمرة فيها إال أن علم أو ظن رضا صاحبها، أو علم أو ظن ورود ماٍء علـى األرضِ  امل

  .يزيل النجاسة فإنه ال يكره
  
  

                                                           

  .بهحدوه بذلك للغالب ولو كفى قاضي احلاجة أقلَّ من ذلك أٌكتفي  )١(
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، )٤(، وال يتكلم على البول والغائط)٣(، والثُقب)٢(، والظِّل)١(ويف الطريق
  .........................، )٥(وال يستقبل الشمس والقمر وال يستدبرمها

  :اء احلاجة يف الطريق له حالتانقض) ١(
يف طريق مسلوكة، ويف هذه احلالة يستحب اجتناب ذلك ملا جاء عن : األوىل

الذي يتخلى : وما الالعنان يا رسول اهللا؟ قال: اتقوا الالعنني، قالوا: "أنه قال �النيب 
  .)١("يف طريق الناس أو ظلهم

لق أحد بسبب احلاجـة  يف طريق مهجورة، فال كراهة يف ذلك ولو ز: الثانية
اليت قضاها يف الطريق فتلف مل يضمن، وإن غطاها بترابٍ وحنوه، ألنه ضرورة لكـن  

  .يسن أن ال يغطيها لرياها الناس فيبتعدون عنها
أي ويستحب اجتناب قضاء احلاجة يف موضع الظل يف وقت الصيف، ألنه موضع ) ٢(

شتاء ألنه كذلك موضع اجتمـاع  اجتماع الناس وحتدثهم، أو يف موضع الشمس يف ال
ن كان اجتماعهم وكالمهم يف حرام فال يكره قضاء احلاجـة يف  الناس وحتدثهم إال إ

  .هذا املوضع بل قد جيب إذا أفضى إىل منع املعصية
ألنه قد يكون يف ذلك حيوان ضعيف فيتأذى من قضاء احلاجة، أو حيوانٌ قـوي  ) ٣(

  .فيؤذي قاضي احلاجة
م حال قضاء احلاجة سواٌء كان الكالم بذكرٍ أم بغريه، وظـاهر  أي ويكره الكال) ٤(

وكذلك يكره الكالم لكل من دخل موضع . كالم األئمة أن القراءة ال حترم وإمنا تكره
  .قضاء احلاجة وإن مل يكن يقضيها

أي ويكره استقبال واستدبار الشمس والقمر عند طلوعهما أو غرومـا حـال   ) ٥(
  .مد أنه ال يكره ذلكقضاء احلاجة، واملعت

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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١(وال يستنجي بيمينِه(.  
أن نستقبل القبلة بغائط أو بولٍ، أو  �انا رسول اهللا : "قال �حلديث سلمان ) ١(

 )١(أن نستنجي باليمني، أو أن نستنجي بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنجي برجيـع 
  .)٢( "أو عظم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .الروث: الرجيع )١(
  .أخرجه مسلم، وقد تقدم )٢(
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  )١(فصلٌ يف نواقض الوضوء
  ،)٤(ما خرج من السبيلني: )٣(ستةُ أشياء )٢(نقض الوضوءوالذي ي

نواقض الوضوء بعد بيان  –رمحه اهللا  –مناسبة هذا الفصل ملا قبله، ذكر املصنف ) ١(
  .فرائضه وسننه ألن الوضوء يوجد أوالً مث تطرأ عليه النواقض

والنواقض مجع ناقضٍ، والنقض هو إزالة الشيء من أصله، واملـراد بنـواقض   
  .لوضوء األسباب اليت ينتهي ا الطهورا
  .أي يبطله من حينه) ٢(
  .أي أحد ستة أشياء) ٣(
  .من القُبل أو الدبر، ألن احلدث إمنا هو خروجه ال نفس ما خرج) ٤(

، ولو )رحياً(كالبول والغائط، أو ) عيناً(فكلُّ ما خرج من أحدمها سواٌء كان 
صا، جنساً كان أم طاهراً فإنه يـنقض الوضـوء،   كالدم واحل) نادراً(كان اخلارج شيئاً 

، وملا جاء عن أيب هريـرة  )١(﴾^��_��`��c��b��a﴿: والدليل قول اهللا تعاىل
وقـيس  . )٢("ال يقبلُ اهللا صالة أحدكم إذا أحدثَ حىت يتوضأ: "قال �أنّ النيب  �

  .على ما ذُكر كلُّ خارجٍ من القُبل أو الدبر، ولو كان طاهراً
نتقض وضوء املتوضئ حىت يتيقن خروج شيٍء من أحد السبيلني، فلـو  وال ي

تيقن الطهارة وشك هل أحدث أم ال؟ مل يضره ذلك ألنّ األصل بقاء الطهارة، ملا جاء 
إذا وجد أحدكم يف بطنِه شيئاً فأشكل عليه أخرج منـه  : "مرفوعاً �عن أيب هريرة 

  .)٣("سمع صوتاً أو جيد رحياًشيٌء أم ال؟ فال يخرجن من املسجد حىت ي
                                                           

  .٦: املائدة )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
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، )٣(أو مـرضٍ  )٢(، وزوال العقلِ بسـكرٍ )١(والنوم على غري هيئة املتمكن
  ...........................، )٤(وملس الرجل املرأة األجنبيةَ من غري حائلٍ

  .أما إذا نام على هيئة املتمكن فال ينقض الوضوء، ولو كان مستنداً أو حمتبياً) ١(
مكن مقعدته من األرض هو أن يكون هناك جتـاف بـني مقعدتـه    فغري امل

  .واألرض، والتمكني أن يكون جالساً ومقعدته ملتصقةٌ باألرض
العينـان  : "قـال  �والدليل على أن النوم ينقض الوضوء، ما جاء أنَّ الـنيب  

  .)٣("، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ)٢(السه )١(وكاء
ليل على أنَّ النوم على هيئة املتمكن ال ينقض الوضوء ما جاء عن أنـس  والد

، ويف )٤("ينامون مثّ يصلون وال يتوضـؤون  �كان أصحاب رسول اهللا : "أنه قال �
  .�وكان ذلك على عهد رسول اهللا ". حىت ختفق رؤوسهم: ")٥(زيادة

ج منه شيٌء من غري أن وإن مل يكن متعدياً بسكرِه، ألن زوال العقل مظنة أن خير) ٢(
  .يشعر به

  .إذا غلَب املرض على عقله، وكذلك ينتقض الوضوء من باب أوىل) ٣(
وينتقض وضوء كلٍّ منهما سواء كان اللمس بلذة أم ال، عمداً أم سهواً أم كرهاً، ) ٤(

  :ولو كان الرجل هرماً أو ممسوحاً بشروط هي
 .أن اللمس بني خمتلفني ذكورة وأنوثة .١

 

                                                           

  .رباط )١(
  .الدبر )٢(
  .أخرجه أبو داود، وابن ماجة )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(
 .عند أيب داود) ٥(
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 ١(فرجِ اآلدمي بباطن الكفومس(حلقة دبره ومس ،)على اجلديد )٢.  
أن يكون اللمس بالبشرة خرج بذلك الشعر والسن والظفر فال نقض بشـيء   .٢

 .منها

عرفاً عند أرباب الطباع السليمة، فإن  )١(أن يكون كل منهما بلغ حد الشهوة .٣
 .مل يبلغ أحدمها حد الشهوة فال نقض

و رضاع، أو مصاهرة، فلو كان هنـاك حمرميـة ولـو    عدم احملرمية بنسب، أ .٤
 .احتماالً فال نقض

  .أن ال يكون حبائل .٥
مـن مـس فرجـه    : "�ولو سهواً، وال فرق بني مس فرج نفسه لقول الـنيب  ) ١(

، أو مس فرج غريه ألنه أفحش هلتكه حرمة غريه، وال فرق بني مس فرج )٢("فليتوضأ
  .حيٍ أو ميتذكرٍ أو أنثى، صغري أو كبري، 

إذا كان بباطن الكف وبطون األصابع، وخرج بذلك ظاهر الكـف، وحرفـه،   ) ٢(
ا فال نقض ورؤوس األصابع، فإذا هرش اإلنسان ذكره.  

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .يل القلب يف األنثىوضابط الشهوة هو انتشار الذكر يف الرجل، وم )١(
  .أخرجه أمحد والترمذي، وهو صحيح )٢(
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  فصل يف موجبات الغسل
ثالثة تشترك فيها الرجالُ والنسـاُء  : )١(والذي يوجب الغسل ستةُ أشياء

  ................................، )٣(ملين، وإنزال ا)٢(التقاء اخلتانني: وهي
من الكالم على الوضوء شرع يف الكالم على  –رمحه اهللا  –بعد أن فرغ املصنف ) ١(

الغسل، وهو بضم الغني على األشهر عند الفقهاء، ويطلق على غسل مجيـع البـدن،   
  .وبفتحها على غسل بعضه أو غريه كالثوب

  .الذي يترتب عليه الوجوباملُوجبات مجع موجِب وهو السبب 
  .سيالن املاء على الشيء مطلقاً: والغسل لغة

  .سيالن املاء على مجيع البدن بنية: وشرعاً
أي حتاذي اخلتانني بسبب الدخول ال جمرد انضمامهما من غري دخول لعدم إجياب ) ٢(

  .ذلك للغسل باإلمجاع
ن املـرأة ويسـمى   واملراد باخلتانني ختان الرجل وهو حمل قطع القلفة، وختا

  .خفاضاً وهو حمل قطع البظر
باخلتان هنا احلشفة أو قدرها يف الفرج قُبالً أو  –رمحه اهللا  –ومراد املصنف 

أن  �دبراً من إنسان، أو حيوان سواء أنزل املين أم مل ينـزله، ملا جاء عن أيب هريرة 
، ويف )١("الغسـل إذا جلَس بني شعبها األربع مث جهدها فقد وجـب  : "قال �النيب 
  .)٢("وإن مل ينـزل: "رواية

بأي سببٍ سواء خرج يف اليقظة أم النوم، مبداعبة، أم تقبيل، أم تفكري، ملا جـاء  ) ٣(
  يا رسول اهللا، إن اهللا: جاءت أم سليم فقالت: قالت –رضي اهللا عنها  –عن أم سلمة 

                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .أخرجه مسلم )٢(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�������� 

   .)١(واملوت
  ، )٣(، والنفاس)٢(احليض: وثالث ختتص ا النساء وهي

: �ال يستحي من احلق، فهل على املرأة من غُسلٍ إذا هي احتلمت؟ فقال رسول اهللا 
  .فإن مل خيرج مين فال غُسل. )١("نعم إذا رأت املاء"

  .واملين هو سائل أبيض ثخني خيرج بدفقٍ وشهوة ويعقبه فتور
أن  – رضي اهللا  عنـهما  –فإذا مات املسلم وجب تغسيله ملا جاء عن ابن عباس ) ١(

إال  )٢("اغسلوه مبـاء سـدر  : "قال يف املُحرم الذي وقصته ناقته فمات �رسول اهللا 
  .الشهيد يف سبيل اهللا فإنه حيرم تغسيله

هو الدم اخلارج من املرأة : وشرعاً. حاض الوادي إذا سال: لغة هو السيالن، يقال) ٢(
  .بعد تسع سنني على سبيل الصحة والعادة

سل لقوله تعـاىل وهو من موجبات الغ :﴿������������������

���	��
�������������������¡����¤��£��¢

¨��§���¦��¥©�������°������®��¬��«��ª﴾)واملــرأة يلزمهــا )٣ ،
متكني زوجها من الوطء، وهو ال جيوز إال بالغسل من احليض، وما ال يتم الواجب إال 

  .به فهو واجب
  .)٤(اخلارج من املرأة عقب الوالدةهو الدم : الوالدة، وشرعاً: لغة) ٣(

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .٢٢٢: البقرة )٣(
)٤( دم نفاس لتقدمه على خروج الولد، بل ي عددم  أما الدم الذي خيرج أثناء الطلق، أو مع خروج الولد فال ي عـد

  .فساد، على هذا جتب الصالة أثناء الطلق ولو رأت الدم، وإذا مل تتمكن من الصالة، وجب قضاؤها
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والنفاس يوجب الغسل ألنه دم حيض جمتمع قبل نفخ الروح يف الولد، وأمـا  
  .بعده فهو غذاء له كما قيل

  .)١(والوالدة
  .وقد أمجع العلماء على أن دم النفاس له حكم دم احليض

لقوابل بأا أصل آدمي واملضغة، لكن البد يف العلقة أن خيرب ا، ومثلها إلقاء العلقة) ١(
  .ويكفي يف ذلك واحدة منهن
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  وسننه )١(فصل يف فرائض الغسل
، وإزالة النجاسة إن كانت )٣(النية: )٢(وفرائض الغسل ثالثةُ أشياء

  .........................................................، )٤(على بدنه
بيان فرائض الغسل، وهي أركانه اليت ال يتحقق  يف –رمحه اهللا  –شرع املصنف ) ١(

  .الغسل إال ا سواء كان الغسل واجباً أم مستحباً
والراجح أا شيئان، ألن إزالة النجاسة ليست من فرائض الغسل كمـا سـيأيت   ) ٢(

  .–بإذن اهللا  –ا ـــمعن
  .وهي فرض يف غسل احلي، وأما غسل امليت فمندوبة) ٣(

  :غتسل عدة أغسال، فننظر إليهاوإذا اجتمعت على املُ
 .إن اجتمعت عليه أغسال واجبة كفته نية واحدة منها - 

 .وإن اجتمعت عليه أغسال مستحبة كفته نية واحد منها - 

 - الغسـل مـن اجلنابـة    : مستحب مثل وغسلٌ وإن اجتمع عليه غسلٌ واجب
جب وغسل اجلمعة، فإن نوامها مجيعاً حصال له معاً، وأما إن نوى الغسل الوا

فقط فإنه حيصل عليه فقط دون املستحب، وكذلك إن نوى الغسل املستحب 
  .فقط حصل له، ومل يسقط عنه الغسل الواجب

وحتصل بأن ينوي اجلُنب رفع اجلنابة، أو رفع احلدث األكرب، أو رفع احلدث، 
  .أو استباحة الصالة، أو فرض الغسل، أو الغسل املفروض، أو الغسل الواجب

قرونة بأول ما جيب غسله، فلو نوى بعد غسل جزٍء منه وجب وتكون النية م
  .إعادته

، والراجح أنه ليس من –رمحه اهللا  –وهذا هو الفرض الثاين الذي ذكره املصنف ) ٤(
  .فرائض الغسل
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  .)١(وإيصالُ املاء إىل مجيع الشعرِ والبشرة
  ............، )٤(، والوضوُء قبلَه)٣(التسميةُ: )٢(وسننه مخسة أشياء

والشـعر  . وال فرق بني شعر الرأس وغريه، وال بني الشعر اخلفيـف والكثيـف  ) ١(
ه إال بالنقضِ وجـب  ـــاء إىل باطنـــل املــــــم يصـاملظفور إن ل

انقـضِ شـعر   : "–رضي اهللا عنها  –ة ــلعائش �نقضه، وعليه حيمل قول النيب 
  .)١("رأسك

هغسل الشعر أو قلعه بعد حلق ومثله األظفاروال يضر ،.  
وجيب غسل مجيع البشرة، وما ظهر من صماخي أذنيه، وجيب إيصال املاء إىل 

فلو مل يصل املاء إىل مجيع البشـرة  . ما يبدو من فرج املرأة عند قعودها لقضاء حاجتها
حلائلٍ كشمعٍ، أو وسخٍ حتت األظفار مل يكف الغسل بل البد من إزالتـه مث غسـل   

  .مكانه
  .وإال فهي أكثر من ذلك –رمحه اهللا  –ما ذكره املصنف على ) ٢(
بسم اهللا : بسم اهللا، وأكملها أن يقول: مقرونة بنية سنن الغسل، وأقلها أن يقول) ٣(

  .الرمحن الرحيم
  .ويأيت ا يف أول الغسل، أو يف أثنائه، وال يأيت ا بعد فراغه منه

ه، أم فعله يف أثناء الغسل فهـو حمصـل   سواٌء قدم الوضوء كلَّه أم بعضه، أم أخر) ٤(
  .للسنة لكن األفضل تقدميه

وينوي املغتسل بوضوئه هذا سنة الغسل إن جتردت جنابتـه عـن احلـدث    
  .األصغر، فإن اجتمعت اجلنابة مع احلدث األصغر نوى به رفع احلدث األصغر

  
                                                           

  .أخرجه ابن ماجة، وهو صحيح )١(
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على اجلسد اليد ٢(، واملواالة)١(وإمرار(مىن على السرى، وتقدمي اليي)٣(.  
  .ليتأكد من وصول املاء إىل مجيع اجلسد) ١(
  .وقد تقدم الكالم عليها) ٢(
  .أي تقدمي اجلهة اليمىن من جسده على اجلهة اليسرى) ٣(

  :تنبيه
يشترط يف الغسل ما يشترط يف الوضوء، ويكره يف الغسـل مـا يكـره يف    

  .الوضوء
  :ويكره للجنب ما يأيت

 �كان الـنيب  : "قالت –رضي اهللا عنها  – األكل والشرب، حلديث عائشة .١
 .)١("إذا كان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ

اء ــا جــالسابق، وكذلك مل –رضي اهللا عنها  –النوم، حلديث عائشة  .٢
أينام أحدنا وهو جنب؟ قـال  : �أنه قال للنيب  –رضي اهللا عنه  –عن عمر 

: أنه قال �عمار بن ياسر ، وكذلك جاء عن )٢("نعم، ويتوضأ إن شاء: "�
جيفـة الكـافر، واملتضـمخ    : ثالثة ال تقرم املالئكة: "�قال رسول اهللا 

 .)٣("باخللوق، واجلُنب حىت يتوضأ

إذا أتى أحدكم : "قال �أن النيب  �اجلماع، ملا جاء عن أيب سعيد اخلدري  .٣
  .)٤("أهله مث أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه ابن حبان، وابن خزمية، وهو صحيح )٢(
  .أخرجه أبو داود، وأمحد، وهو صحيح )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(
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  )١(سنونةفصل يف األغسال امل
  ،)٤(غسل اجلمعة: )٣(سبعة عشر غُسالً )٢(واالغتساالت املسنونات

فرائض الغسل وسننه ناسب بعـد ذلـك ذكـر     –رمحه اهللا  –ملا ذكر املصنف ) ١(
  .األغسال املسنونة

كلُّ غسـلٍ تقـدم   : ذكر بعض العلماء ضابطاً لألغسال الواجبة واملسنونة، فقال) ٢(
  .تأخر سببه فهو مندوب سببه فهو واجب، وكلُّ غسلٍ

ويستثىن من األول الغسل من غسل امليت، وغسل الكافر إذا أسلم، وانون، 
  .واملغمى عليه إذا أفاقا، فإا مندوبة مع تقدم أسباا

  .وإال فهي أكثر من ذلك –رمحه اهللا  –على ما ذكره املصنف ) ٣(
واألدلة الـواردة  . ف يف وجوبهألنه آكد األغسال، ولالختال –رمحه اهللا  –قدمه ) ٤(

مـن  : "�قال رسول اهللا  –رضي اهللا عنهما  –باألمر به كثرية منها حديث ابن عمر 
  .)١("أتى اجلمعة فليغتسل

قال رسـول   �والصارف لألمر من الوجوب إىل االستحباب حديث مسرة 
  .)٢("من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل: "�اهللا 

غسل اجلمعة واجـب  : "قال �أن النيب  �حديث أيب سعيد اخلدري  وأما
  .)٣("على كل حمتلم

  .واملعىن أنه متأكد ملا سبق
  

                                                           

  .الترمذي، وابن ماجة، وهو صحيحأخرجه  )١(
  .أخرجه أصحاب السنن، وهو صحيح )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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  .............، )٤(، والكسوف)٣(، واخلسوف)٢(، واالستسقاء)١(والعيدين
رضـي اهللا   –وغسل اجلمعة إمنا يسن ملن أراد احلضور هلا، حلديث ابن عمر 

  .السابق –عنهما 
. ووقته يبدأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بالدخول يف صـالة اجلمعـة  

املقصود مـن انتفـاء   واألفضل أن يؤخره إىل قرب خروجه إىل الصالة، ألنه أبلغ يف 
 .ة حال االجتماعالرائحة الكريه

ملن أراد حضور صالة العيد أم ال، ألن املقصود به التزين يف هذا اليوم، وحكـى  ) ١(
، ألـا صـالة   –رمحهما اهللا  –استحبابه اإلمام النووي وابن عبد الرب  اإلمجاع على

  .جيتمع فيها الناس، فيستحب أن يغتسل هلا
أنه كان يغتسل يوم العيـد،   –رضي اهللا عنهما  –وكذلك جاء عن ابن عمر 

املشي إىل الصالة، واألكل : سنة الفطر ثالث: ((وكذلك عن سعيد بن املسيب أنه قال
  .)١())، واالغتسالقبل اخلروج

ووقته يبدأ من نصف ليلة العيد وال يصح قبل ذلك، وينتهي بغروب مشس يوم 
  .العيد، واألفضل أن يغتسل بعد الفجر

  .ألا عبادة يشرع هلا اإلجتماع، فأشبه اجلمعة) ٢(
  .ووقته يبدأ من اجتماع الناس هلا، وينتهي باخلروج من الصالة

  .علة السابقةقياساً على اجلمعة لنفس ال) ٣(
  .ووقته يبدأ بابتداء التغري، وخيرج باالجنالء التام

  .الكالم على صالة الكسوف، كالكالم على صالة اخلسوف) ٤(
  

                                                           

  .أخرجه الفريايب يف أحكام العيدين، بسند حسن )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�٠�٠�٠�٠ 

  ......................، )٢(، والكافر إذا أسلم)١(والغسلُ من غُسلِ امليت
 �ن الـنيب  لو قدمه عقب غسل اجلمعة لكان أوىل ألنه يليه يف التأكيد، حلديث أ) ١(

سواء كان امليـت مسـلماً أم   . )١("من غسل ميتاً فليغتسل، ومن محله فليتوضأ: "قال
  .كافراً

رضي  –والصارف هلذا األمر من الوجوب إىل االستحباب حديث ابن عباس 
ليس عليكم يف غسل ميتكم غسلٌ، إنه مسلم طاهر حبسبكم أن : "مرفوعاً –اهللا عنهما 

  .)٢("تغسلوا أيديكم
  .ه يبدأ بالفراغ من غسل امليت إىل اإلعراض عن االغتسالووقت

  :وله حالتان) ٢(
إن مل يجنب يف حال كفرِه، ومل حتض الكافرة يف حال كفرها فإنـه   :األوىل

يستحب هلم االغتسال بعد دخوهلم يف اإلسالم، وكذلك إزالة الشعر النابـت قبـل   
بـأن يغتسـل مبـاٍء     �ه النيب االغتسال، ملا جاء أن قيس بن عاصم عندما أسلم أمر

  .)٣(وسدر
والصارف هلذا األمر من الوجوب إىل االستحباب ما جاء أن ناسـاً اسـلموا   

  .ومل يأمرهم باالغتسال �وبايعوا النيب 
إن أجنب يف حال كفره، أو حاضت يف حال كفرها، فإنـه جيـب    :الثانية

النية ال تصح منـهم   عليهم االغتسال يف األصح حىت لو اغتسلوا يف حال كفرهم، ألن
  .يف حال الكفر

                                                           

  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وهو صحيح )١(
  .أخرجه الدارقطين، واحلاكم، وهو حسن بشواهده )٢(
  .أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح )٣(
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، ولـدخول  )٢(، والغسلُ عند اإلحرام)١(وانون، واملغمى عليه إذا أفاقا
  ...........................................، )٤(، وللوقوف بعرفة)٣(مكة

وجيتمع يف حقهم يف هذه احلالة غُسالن غسلٌ واجب بسبب اجلنابة، وغسـل  
  .بعد الكفرمستحب حصل باإلسالم 

  :وله حالتان) ١(
إن مل يتحقق منهما ما يوجب الغسل فإنه يسن هلما االغتسال، ألنـه   :األوىل

  ).قلَّ من جن، أو أغمي عليه إال وأنزل: (–رمحه اهللا  –كما قال الشافعي 
ويسن ملن كان بالغاً أن ينوي عند االغتسال رفع اجلنابة، فإن كان غري بـالغ  

  .من اإلفاقة من اجلنون واإلغماء فينوي االغتسال
إن حتقق منهما ما يوجب الغسل فإنه جيتمع عليهما غسـالن غسـلٌ    :الثانية

واجب، وغسلٌ مستحب، والغسل الواجب وجب بالسبب املوجب املتحقق، والغسل 
  .املستحب حصل باإلفاقة من اجلنون أو اإلغماء

جترد  �رأيت النيب : أنه قال �ثابت سواء كان بالغاً أم ال، ملا جاء عن زيد بن ) ٢(
  .)١(إلهالله واغتسل

ــذي ــــن أن يغتســـــرماً أم ال، ويســـــســواء كــان حم) ٣( ل ب
 –رضي اهللا عنـهما   –ر ــاء عـن ابن عمـــا جـــ، مل)٢(وىــــط

بذي طوى حىت يصبح ويغتسل، مث يدخلُ مكة ـاراً،   بات أنه كان ال يقدم مكة إال
  .)٣(فعلَه �لنيب ويذكر أن ا

                                                           

  .أخرجه الترمذي، وحسنه )١(
  .ويعرف اآلن بالزاهر –رضي اهللا عنها  –مكان أسفل مكة صوب طريق العمرة ومسجد عائشة  )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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......................................................................  
  .قياساً على اجلمعة لنفس العلة السابقة) ٤( =
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  .)٣(، وللطواف)٢(، ولرمي اجلمار الثالث)١(وللمبيت مبزدلفة
لوقـوف  والراجح أنه ال يسن ألنه قريب من غسل عرفة، ولكن يسن االغتسال ل) ١(

  .باملشعر احلرام، وهو بطرف مزدلفة قياساً على غسل اجلمعة
ووقته يبدأ من طلوع الفجر، واألفضل تأخريه إىل بعـد  . قياساً على غسل اجلمعة) ٢(

  .الزوال
أي طواف اإلفاضة أو الوداع، والراجح أنه ال يسن ألن وقت طواف اإلفاضة أو ) ٣(

  .عله يف وقت واحدالوداع موسع فال يلزم اجتماع الناس لف
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  فصل يف املسح على اخلفني
أن يبتدئ لبسهما : )٣(بثالثة شرائط )٢(على اخلفني جائز )١(واملسح

  ................................................، )٤(بعد كمال الطهارة
ة باملاء على أعلى التعبد هللا بإمرار اليد املبلول: وشرعاً. إمرار اليد على الشيء: لغة) ١(

  .اخلفني وما يلحق ما
  .اخلفان مثىن خف وهو ما يلبس على الرجلني من اجللد

رع املسح على اخلفني يف السنة التاسعة من اهلجرة يف غزوة تبـوك وروى  وش
حدثين سبعون من الصحابة أن : أنه قال –رمحهم اهللا  –ابن املنذر عن احلسن البصري 

  .قوالً وفعالً �وهو ثابت عن النيب . نيمسح على اخلف �النيب 
 جيوز يف الغسل سواء كـان فرضـاً أم  نفالً، وال  يف الوضوء سواء كان فرضاً أم) ٢(

بالَ مث توضأ، ومسـح علـى    �رأيت رسول اهللا : قال �نفالً، ملا جاء عن جرير 
  .)١(خفيه

واز املسـح  أمجع من يعتد به يف اإلمجاع على ج: –رمحه اهللا  –وقال النووي 
على اخلفني يف احلضر والسفر سواٌء كان حلاجة أو لغريها حىت جيوز للمرأة املالزمـة  

  .واهللا أعلم. ها والزمنِ الذي ال ميشيتبي
أن غسل ) واملسح على اخلفني جائز: (–رمحه اهللا  –ويؤخذ من قول املصنف 

  .القدمني يف الوضوء أفضل من املسح على اخلفني
  .شرطاً رابعاً وهو أن يكونا طاهرين –رمحه اهللا  – ترك املصنف) ٣(
  من احلدث األكرب واألصغر، فلو غسل رجالً مث لبس خفها مث غسلَ األخــرى) ٤(

                                                           

  .متفق عليه )١(
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، أن يكونا مما يمكـن  )١(وأن يكونا ساترين حمللِّ غسل الفرض من القدمني
ثـة أيـامٍ   وميسح املقيم يوماً وليلةً، واملسـافر ثال . )٢(تتابع املشي عليهما

٣(بلياليهن( ،...........................................................  
فلما  �سكبت الوضوَء لرسول اهللا : قال �ولبس خفها مل جيز املسح حلديث املغرية 

  .)١("دعهما فإين أدخلتهما طاهرتني: "انتهيت إىل رجليه أهويت ألنزع خفيه فقال
ف ساتراً هو أن يكون مانعاً من وصول املاء إىل القدم حبيث لـو  واملراد بكون اخل) ١(

من غري حمل اخلرز، ومنه نعلم أنـه ال يصـح    اخلف مل ينفذ إىل القدمصب املاء على 
املسح على اخلف املنسوج ألنه ال مينع نفوذ املاء إىل القدم، ألن الغالب من اخلفاف أا 

  .إليها النصوص الدالة على الترخص فال جيزئ غريهامتنع نفوذ املاء إىل القدم فتنصرف 
بقدر ما حيتاج إليه املسافر يف حوائجه عند احلطِّ والترحال ألن املسح رخصة ملـا  ) ٢(

تدعو إليه احلاجة يف لُبِسه مما ميكن متابعة املشي عليه، وأقل حد املتابعة مسافة قصـر  
ليه إما لضعفه كاملُتخذ مـن اخلـرق   أما ما مل ميكن متابعة املشي ع. كما هو املعتمد

اخلفيفة وحنوها كاجلوارب، أو لصالبته كاملُتخذ من احلديد وحنوه، فال جيـوز املسـح   
  .عليه

رخص للمسافر ثالثة أيام وليـاليهن،   �أن رسول اهللا  �ملا جاء عن أيب بكرة ) ٣(
صفوان بن عسال ، وعن )٢(وللمقيم يوماً وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن ميسح عليهما

يأمرنا إذا كنا يف سفرٍ أن ال ننـزع خفافنا ثالثة أيـام   �كان رسول اهللا : قال �
  .)٣(بلياليهن إال من جنابة ولكن من بولٍ وغائط ونومٍ

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه ابن خزمية، وابن حبان، وهو صحيح )٢(
  .أخرجه الترمذي، والنسائي، وهو صحيح )٣(
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فإن مسـح اخلفـني يف   . )١(وابتداء املدة من حني حيدثُ بعد لُبس اخلفني
  ........ )٤(أمت مسح مقيم )٣(، أو مسح يف السفر مث أقام)٢(احلضر مث سافر

وال جيوز ملن سافر سفر معصية أن يترخص باملسح على اخلفني ثالثـة أيـام   
: ولياليهن وال بسائر رخص السفر لكي ال يعان على املعصية، واهللا عز وجـل يقـول  

﴿����������Æ���Å��Ä��ÃÂ��Á��À��¿﴾)فإذا أراد أن ميسح . )١
  .ماً وليلةعلى اخلفني، فإنه ميسح مسح مقيم يو

تبدأ مدة املسح من انقضاء احلدث بعد لبس اخلف ال من وقت لُبسه، ألن املسح ) ١(
عبادة مؤقتة فوقتها وقت جواز فعلها، وجيوز لالبس اخلف أن جيدد الوضوء قبل حدثه، 
بل يستحب كغريه، وميسح على اخلفني يف كلِّ جتديد مادام متطهراً وال حتسب املـدة  

  .ألنه مل يشرع فيها
قبل أن متضي مدة املسح يف احلضر يوماً وليلة، فإنه يتم مسح مقيم، أما إن سـافر  ) ٢(

  .بعد أن مضت مدة املسح يف احلضر يوماً وليلة فإنه جيب عليه نزع اخلفني لفراغ املدة
بعد أن مضت مدة املسح يف احلضر يوماً وليلة فإنه جيب عليه نزع خفيه لفـراغ  ) ٣(

  .ضِ مدة املسح يف احلضر فإنه يتم مسح مقيم يوماً وليلةاملدة، أما إن مل مت
يف احلالتني السابقتني، ألن املسح عبادة اجتمع فيها احلضر والسفر فغلِّب حكـم  ) ٤(

  .احلضر كما لو بدأ الصالة يف احلضر مث سافر فإنه ال جيوز له قصرها تغليباً للحضر
  :كيفية املسح

عليه اسم املسح إذا كان على أعلى اخلُف، القدر الواجب يف املسح ما يطلق 
  فلو وضع يده املُبتلَّة باملاء على اخلف ومل يمرها، أو قطر عليه فإنه جيزئ، حلديث شعبة 

                                                           

  .٢: املائدة )١(
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، ومـا  )٢(، وانقضاء املـدة )١(خبلعهما: ويبطلُ املسح بثالثة أشياء
  .)٣(يوجب الغسل

  .)١(ميسح على ظاهر اخلفني �رأيت النيب  �
ب واألكمل أن يكون املسح خطوطاً بأن يفرج املاسـح بـني   والقدر املستح

أصابعه وال يضمها، بأن يضع يده اليسرى حتت العقب، واليمىن إىل آخر ساقه مما يلي 
  .القدم ال مما يلي الركبة ألن أول الساق مما يلي الركبة وآخره يلي القدم

ألنه البد مـن دوام  أو خلع أحدمها، أو صار اخلف غري صاحل لتخرقه، أو ضعفه ) ١(
صالحيته للمسح يف مجيع املدة وحينئذ جيب غسل القدمني فقط بنية جديـدة علـى   
املعتمد، ألنه طرأ عليهما حدثٌ جديد مل تشمله النية السابقة حىت لو كان يف صـالة  
بطلت الصالة إذا كان على طهارة، فإن اخنلع اخلف وهو على غـري طهـارة فعليـه    

  .الوضوء وضوًء كامالً
فإذا مضى يوم وليلة للمقيم، أو ثالثة أيام ولياليهن للمسافر بطل املسح، وابتـدأ  ) ٢(

  .السابق �لُبساً جديداً حلديث صفوان بن عسال 
  .السابق �كجنابة، أو حيض، أو نفاس بإمجاع أهل العلم حلديث صفوان ) ٣(
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وهو صحيح )١(
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  )١(فصل يف التيمم
  ........، )٤(بسفرٍ )٣(عذروجود ال: )٢(وشرائط التيمم مخسةُ أشياء

قد تقدم معنا الكالم على املقصد األول والثاين من مقاصد الطهارة ومها الوضـوء  ) ١(
منهما شرع يف الكالم على املقصد الثالـث   –رمحه اهللا  –والغسل، وملا فرع املصنف 

، وكذلك قول النيب )١(﴾l��k��j﴿: وهو التيمم، واألصل فيه قوله تعاىل
  .، وكذلك أمجعت األمة على مشروعيته)٢"(ألرض يل مسجداً وطهوراوجعلت ا: "�

  .وفُرض التيمم يف السنة السادسة من اهلجرة
إيصال : وشرعاً. ميمك فالن باخلري أي قصدك به: القصد، يقال: والتيمم لغة

  .التراب الطهور إىل الوجه واليدين بشرائط خمصوصة
وط كدخول الوقت وحنوه على األسـباب  الشر –رمحه اهللا  –هنا غلَّب املصنف ) ٢(

  .كوجود العذر بسفر وحنوه ومسى الكل شرائط
وضابط جواز التيمم، هو العجز عن استعمال املاء حساً أو شرعاً، وللعجـز  

  .أسباب منها السفر كما سيأيت بيانه
  .أي حتقق حصول العجز عن استعمال املاء) ٣(
ـذكر ألن فقـد املـاء يغــلب  أي بسـبب السـفر، وخـص السـفر بال) ٤(

أن يشري إىل العجز احلسي عـن استــعمال   –رمحه اهللا  –فيه، وهنا أراد املصنف 
  .املاء
  

                                                           

  .٦: املائدة )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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  ..........................................................، )١(أو مرض
  :وللمسافر أربعة أحوال

اء ألنـه يف هـذه   أن يتيقن عدم وجود املاء حوله، فإنه ال حيتاج إىل طلب امل .١
 .احلالة يكون عبثاً

أن جيوز وجود املاء حوله، فإنه جيب عليه الطلب، ألن التيمم طهارة ضرورة،  .٢
 .وال ضرورة مع إمكان الطهارة باملاء

أن يتيقن وجود املاء حوله، فإن كان املاء على مسافة ينتشر فيهـا النـازلون    .٣
عية بنصـف فرسـخ   ها بعض الشافللرعي واحلطب فيجب طلب املاء، وحد

 .وتساوي أربعة كيلو متر

وإن كان املاء على مسافة بعيدة حبيث لو طلبه خلرج الوقت فإنه يتيمم ألنـه  
 .فاقد للماء يف احلال، ولو وجب انتظار املاء مع خروج الوقت ملا جاز التيمم أصالً

، أن يكون املاء حاضراً لكن زمحة املسافرين حتول بينه وبني الوصول إىل املـاء  .٤
  .فالراجح أنه يتيمم للعجز احلسي وال إعادة عليه

ذكر املرض ألنه يغلب علـى   –رمحه اهللا  –أي بسبب املرض، وخص املصنف ) ١(
أن يشري إىل  –رمحه اهللا  –املريض عدم القدرة على استعمال املاء، وهنا أراد املصنف 

  :العجز الشرعي، واملريض له ثالث حاالت
اء فوات الروح، أو فوات عضوٍ، أو فـوات منفعـة   أن خياف من استعمال امل .١

 .العضو، ففي هذه احلالة جيوز له أن يتيمم

أن خياف حصول علَّة، أو زيادة مرضٍ ككثرة اآلالم، أو بطء برٍء، أو خيـاف   .٢
حصول شني قبيح فاحش كالسواد يف عضو من األعضاء الظاهرة اليت تبـدو  

 .لة جيوز له أن يتيمم على الراجحعند املهنة كالوجه واليدين، ففي هذه احلا
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  .............................................، )١(ودخول وقت الصالة
أن خياف حصول شني يسريٍ كأثر اجلدري، أو سواد قليـلٍ يف عضـوٍ مـن     .٣

األعضاء الظاهرة، أو خياف حصول شنيٍ قبيحٍ فـاحشٍ يف غـري األعضـاء    
  .ه أن يتيممالظاهرة، ففي هذه احلالة ال جيوز ل

  :تنبيه
للمريض أن يعتمد على معرفة نفسه يف كون املرض خموفاً إذا كان عارفـاً أو  
جمرباً، وعلى قول الطبيب احلاذق املسلم البالغ العدل، ألن اهللا أوجب الوضـوء فـال   

  .يعدل عنه إال بقول من يقبل قوله وقد ألغى اهللا قول الكافر والفاسق
ول وقت الصالة فلو تيمم شاكاً فيه مل يصح وإن صـادفه،  يشترط يف التيمم دخ) ١(

��I���H��G��F��E��D��C��B��A﴿: لقوله تعـاىل 
J�������K����������L�����M��������N��������O�����P�������RQ��������S

Z�����������Y��X���WV��U�����������������T���[��������c��b��a��`��_��^��]��\
j��i��h��g��f��e��d��l��k﴾)والقيام إىل الصالة ال )١ ،

، �يكون إال بعد دخول وقتها، وإمنا صح الوضوء قبل دخول وقت الصـالة لفعلـه   
وجعلت يل األرض مسجداً وطهوراً أينمـا  : "�وبقي التيمم على ظاهر اآلية، ولقوله 

وصليت ومل  ، وهذا فيه دليل على أنه إذا مل تدركه الصالة)٢("أدركتين الصالةُ تيممت
  .يأت وقتها ال يتيمم، ألن التيمم طهارة ضرورة وال ضرورة قبل دخول الوقت

  
                                                           

  .٦: املائدة )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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  ....................................، )٢(، وتعذّر استعماله)١(وطلب املاء
ويشترط يف التيمم طلب املاء إن مل يتيقن فقده يف حمل طلبه، أما إن تيقن فقده فال ) ١(

  .لبيشترط طلبه ويتيمم بال ط

، )١(﴾j��i��h��g﴿: والدليل على اشتراط الطلب قوله تعـاىل 
فأمرنا اهللا بالتيمم عند عدم املاء، وال يعلم ذلك إال بالطلب فعلى من يريـد املـاء أن   

  .يطلب املاء بنفسه، ويكفيه طلب غريه إذا أذن له وكان موثوقاً
  :كيفية الطلب

وهو ال يشعر، فإن مل جيد نظـر   يفتش أوالً يف رحله الحتمال وجود املاء فيه
ن كان هنـاك ارتفـاع   ان مبستوٍ من األرض، وأما إمييناً ومشاالً، وأماماً وخلفاً، إن ك

واخنفاض يضطره للبحث، فإن خاف على نفسه، أو ماله لو طلب املاء مل جيب الطلب 
ه من باب حينئذ وأبيح له التيمم، ألن هذا اخلوف يبيح التيمم عند تيقن املاء فعند تومه

أوىل، فإن مل خيف وجب عليه طلب املاء إىل حد يلحقه غوث الرفاق مع ما هم عليـه  
) ١٤٤(من التشاغل إن استغاث م، وقدروا حد الغوث مبئة وأربعة وأربعـني متـراً   

فإن كان معه رفقة، سأهلم من معه ماء؟ وجيب على فاقد املاء أن يشـتري مـاء    .متراً
إالّ إن كان حيتاج إىل الثمن يف مؤن السفر يف ذهابه وإيابه، وال جيب  الوضوء والغسل

  .عليه أن يشتريه إذا زاد عن مثن املثل وإن قلَّ على الراجح
كالذي جيد املاء وال يستطيع استعماله ملرضٍ كمـا تقـدم، أو خـوف    ) ٢(

  ـهأو عطـش رفيق هأو انقطاع عن رفقة، ويتضرر بذلك، أو احتاج إىل املاء لعطش ،
  .عطشِ حيوان حمترم يف احلال أو املستقبل

                                                           

  .٦: املائدة )١(
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  ............................. )٢(، والتراب الطاهر)١(وإعوازه بعد الطلبِ
مسبالً للشربِ فقط فإنه ال جيوز له الوضوء منه بـل   اًءويلحق به من وجد م

  .يتيمم، وهذا عذر شرعي
  :تنبيه

يغلُب فيه وجود املاء، أو تيمم للربد أعاد من تيمم لفقد املاء وصلى يف مكان 
  .الصالة لندرة ذلك

وهذا ليس شرطاً مستقالً ألنه من مجلة التعذر الشرعي، وإالّ لو جعلنـاه شـرطاً   ) ١(
  .ستة وليست مخسة –رمحه اهللا  –مستقالً لكانت الشروط اليت ذكرها املصنف 

أي احتياجه بعـد طلبِـه   ) لبِوإعوازه بعد الط: (–رمحه اهللا  –واملراد بقوله 
لعطش حيوان حمترم وهو ما ال يباح قتله، كحاجته للماء ليشربه أو لتشربه دآبته، ولو 

وجوده وحيرم التطهر  كان حيتاج لذلك يف املستقبل صوناً للروح عن التلف، فيتيمم مع
رت به إن ظنوإن كب حمتاجاً إليه يف القافلة.  

: الطهور الذي له غبار يعلـق بالوجـه واليـدين، لقولـه تعـاىل      املراد بالطاهر) ٢(

﴿l��k��j﴾)على التـراب   )١ أي تراباً طهوراً، وإن كان الصعيد يصدق
وحجرٍ وحنو ذلك مما خرج من األرض فهـو   من رمل وعلى كل ما على وجه األرض

، )٢("راًوجعلت يل األرض مسجداً وتربتـها طهـو  : "بينه بقوله �جممل، لكن النيب 
  .عدلَ إىل ذكر التراب بعد ذكر األرض لإلشارة إىل أنه البد من التراب �فالنيب 

  

                                                           

  .٦: املائدة )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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  .)٣(أو رمل مل يجز )٢(، فإن خالطه جص)١(له غبار
هنـا  ) ومـن (، )١(﴾qp��o��n��m﴿: لقوله تعاىل) ١(

بكفيه األرض، ونفخ  �وضرب النيب : وفيه �تبعيضية، ملا جاء عن عمار بن ياسر 
ولكي يلتصق الغبار بالكفني مث ينتقل إىل الوجـه  . فيهما، مث مسح ما وجهه وكفّيه

  .واليدين
وقال ابن . هو تراب احلرث: –رضي اهللا عنهما  –لذلك جاء عن ابن عباس 

  .هو كلُّ تراب ذي غُبار: يف تفسري الصعيد �مسعود 
به كلُّ خمالط كدقيق  أي اجلبس واجلري، ويلحق –بكسر اجليم وفتحها  –اجلص ) ٢(

  .وإن كان قليالً فإنه ال يصح التيمم
الرمل إذا كان ناعماً يلصق بالعضو فإنه ال جيزئ التيمم به ، وأما إذا كان غـري  ) ٣(

  .ناعمٍ ال يلصق بالعضو وله غبار فإنه يصح التيمم به
والتحقيـق أن   –رمحـه اهللا   –وهذه هي شروط التيمم اليت ذكرها املصنف 

  :التيمم أربعة شروط
  .العجز عن استعمال املاء إما لفقده، أو ملرض .١
 .دخول وقت الصالة .٢

إزالة النجاسة واالستنجاء قبل التيمم، فإن عجز عنهما تيمم وأعاد الصـالة   .٣
 .عند ابن حجر

  .التراب الطهور .٤
  

                                                           

  .٦: املائدة )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�������� 

، ومسح الوجه، ومسح اليدين مع )٢(النية: )١(وفرائضه أربعةُ أشياء
  ...........................................................، )٣(املرفقني

رمحـه   –املعتمد أن فرائض الوضوء مخسة أشياء، األربعة اليت ذكرها املصنـف ) ١(
  .واخلامس هو نقل التراب إىل الوجه واليدين –اهللا 

  ".إمنا األعمال بالنيات: "�لقوله ) ٢(
رفع احلدث، ألن التيمم ال  وحتصل بأن ينوي استباحة الصالة، وال تكفي نية

أصـليت  : "-رضـي اهللا عنـهما    –لعمرو بن العـاص   �يرتفع به احلدث لقوله 
بنذلك، فدل ذلك  �، فلو كان التيمم يرفع احلدث ملا قاله له "بأصحابك وأنت ج

  .على أن التيمم إمنا تستباح به الصالة فقط
  :وإذا نوى املتيمم االستباحة فله أربعة أحوال

أن ينوي استباحة الفرض والنفل معاً فيستبيحهما مجيعا، وله التنفـل   :األول
  .قبل الفرض وبعده، ويف الوقت وخارج الوقت

أن ينوي الفريضة فتباح له الفريضة، وكذا النافلة قبلها وبعـدها، ألن   :الثاين
  .الفرض أعلى من النفل

ألن النفـل  أن ينوي النفل وحده، فال يستبيح الفرض على األرجح،  :الثالث
  .تبع للفرضِ

  .أن ينوي الصالة فقط، فهو كمن نوى النفل فقط :الرابع
  .وجيب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين :تنبيه

  ، وحلديث ابن عـمر )١(﴾o��n��m﴿: لقوله تعاىل) ٣(

                                                           

  .٦: املائدة )١(
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  .)١(والترتيب
التسميةٌ، وتقدمي اليمىن علـى اليسـرى،   : )٢(وسننه ثالثة أشياء

  .)٣(الةواملوا
، ورؤية املـاء  )٤(ما يبطل الوضوء: والذي يبطلُ التيمم ثالثة أشياء

  ...............................................، )٥(يف غري وقت الصالة
ضربةٌ للوجة، وضـربةٌ  : التيمم ضربتان: "قال �أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنهما  –

  .)١("لليدين إىل املرفقني
دلٌ عن الوضوء فيعطى حكمه يف حتديد األعضاء، وقد كانـت  وألن التيمم ب

  .الطهارة يف الوضوء إىل املرافق فكذلك يف التيمم
  .وجيب نزع اخلامت ألن التراب ال يدخل حتته كاملاء

  .فيجب تقدمي الوجه على اليدين، ألن التيمم طهارة يف عضوين فأشبهت الوضوء) ١(
ان ـــرع يف بيــذكر فرائض التيمم، ش من –رمحه اهللا  –ملا فرغ املصنف ) ٢(

أا ثالثة أشياء من باب االختصار وإالّ فهي أكثـر مـن    -رمحه اهللا  –سننِه، وذكر 
  .ذلك

  .والدليل على سنية هذه الثالثة القياس على الوضوء) ٣(
  .ألن التيمم طهارة تبيح الصالة فيبطل باحلدث كالوضوء) ٤(
الصـعيد  : "�ل الدخول يف الصالة بطل تيممه، لقولـه  فإذا تيمم مث رأى املاء قب) ٥(

  .)٢("الطيب طهور املسلم ولو مل جيد املاء عشر سنني فإذا وجد املاء فليمسه بشرته

                                                           

  .أخرجه أبو داود )١(
  .أخرجه الترمذي، وهو صحيح )٢(
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  .)١(الردة
وهو حمتـاج إليـه    اًءمرأى  ما مينع من استعمال املاء كما لوفإن كان هناك 

أو عدوٍ، أو ما إىل ذلك من املوانع فال  لعطشٍ مثالً، أو كان دون املاء حائلٌ من سبع،
فمـن بـاب أوىل أـا ال     اًءسباب ال متنع صحة التيمم ابتديبطل تيممه، ألن هذه األ

  .تبطله
  :وهذا الناقض له حالتان

قبـل   –بأن رأى سراباً أو سحابا مطبقـاً   –إن رأى املاء، أو تومهه  :األوىل
شرع يف املقصود فصار كما لـو رآه وهـو   ، بطل تيممه ألنه مل ي)١(التلبس بالصالة

  .يتيمم
اهللا (إن رأى املاء ومل يتومهه بعد الدخول يف الصالة بعد متام الراء من  :الثانية

  :فننظر) أكرب
فإن كانت الصالة ال تسقط بالتيمم بأن كان احملل الذي صلى فيه يغلب فيـه   - 

 .وجيب عليه قضاؤهاوجود املاء بطلت صالته يف احلال، وال يعتد ا إذا متت 

وإن كانت الصالة تسقط بالتيمم بأن كان احملل الذي صلّى فيه يغلب فيه فقد  - 
املاء، أو يستوي فيه الفقد للماء وغريه، فال تبطل الصـالة ألنـه شـرع يف    
املقصود مع إغنائها عن القضاء، لكن األفضل قطعها ليصلِّها باملاء إن اتسـع  

مامتامها، فإن مل يتسع الوقت حرم قطعها الوقت ليخرج من خالف من حر.  
  .وهي اخلروج عن اإلسالم، وهي حمبطةٌ لسائر العبادات، والتيمم عبادة) ١(
  
  

                                                           

  .بل إكمال راء اهللا أكرب أو مع امتامهاأي ق )١(
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ميسح عليها ويتيمم ويصلِّي وال إعادة عليه إن  )١(وصاحب اجلبائر
  .............................................، )٢(كان وضعها على طهرٍ

ر مجع جبرية وهي شيٌء يوضع على العضو املكسور إلصالحه، وجرب عظمه اجلبائ) ١(
  .ليلتئم كالعيدان اخلشبية واجلبس

ويلحق باجلبرية اللفافة اليت يشد ا اجلرح، وكذلك اللزق الذي يوضع علـى  
  .الظهر أو اجلرح

  :إذا احتاج إليها فله أن يضعها بشرطني) ٢(
 .يح إال ما البد منه لإلمساكأن ال حيصل حتت اجلبرية من الصح .١

  .أن يضعها على طهارة .٢
  :وصاحب اجلبرية ال خيلو من أمور

  :إن وضع اجلبرية ذين الشرطني فله حاالت :األول
إن قدر على نزعها عند الطهارة من غري ضرر وجب النـزع وغسل الصحيح  .١

 .وموضع العلَّة إن أمكن وإال تيمم عنه إن كان يف موضع التيمم

 :مل يقدر على نزعها إال بضررٍ فال جيب نزعها لكن جيب ما يلي إن .٢

غسلُ الصحيح وما ميكن غسلُه حىت ما حتت اجلبرية، بأن يقطر املاء حتتها  )١
 .لتغسل ما حتت اجلبرية

 .مسح كل اجلبرية باملاء على املشهور )٢
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  ................................................، )١(ويتيمم لكل فريضة
ح أنه خمّـري إن  ، فإن كان جنباً فاألص)١(أن يتيمم مع ذلك على املشهور )٣

 .سلَ الصحيح على التيمم، وإن شاء أخرهشاء قدم غ

وإن كان به حدثٌ أصغر فالصحيح أنه ال ينتقل من عضوٍ إىل عضوٍ حىت يتم 
  .طهارته، ولو كانت اجلبائر على عضوين أو ثالثة تعدد التيمم بعدد اجلبائر

إن وضع اجلبرية على غري طهارة، وجب نزع اجلبرية واستئناف الوضع  :لثاينا
على طهرٍ إن أمكن، وإال فتترك اجلبرية، وجيب القضاء عند الشفاء بال خـالف عنـد   

  .الشافعية
إن وضع اجلبرية من غري حاجة إىل وضعها ولكن خياف من وصـول   :الثالث

، وجيب عليه أن يتيمم، وال جيب مسح املاء إىل اجلراحة غسل الصحيح بقدر اإلمكان
  .موضع العلَّةَ

إذا تيمم املصلي لصالة الظهر مث خرج وقتها ودخل وقت صالة العصر، فإنه جيب ) ١(
أن يتيمم لصالة العصر، ملا تقدم من أنه جيب التيمم لكل فريضة لألصل، وملا جاء عن 

، وعن )٢()إال صالةً واحدة ال يصلى بالتيمم: (أنه قال –رضي اهللا عنهما  –ابن عباس 
  .)٣()يتيمم لكل صالة وإن مل يحدث: (أنه قال –رضي اهللا عنهما  –ابن عمر 

  
                                                           

أن رجالً أصابه حجر فشجه يف رأسه مث احتلم فسأل أصحابه هل جتدون يل  –رضي اهللا عنه  –حلديث جابر  )١(
ال جند لك رخصةً وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول اهللا صلى : رخصةً يف التيمم؟ فقالوا

قتلوه قتلهم اهللا، أال سألوا إذا مل يعلموا فإمنا شفاء العي السؤال إمنا كان يكفيـه  : "أُخرب بذلك فقال اهللا عليه وسلم
  .أخرجه أبو داود". أن يتيمم ويعصب على جرحه مث ميسح عليه، ويغسلَ سائر جسده

  .أخرجه البيهقي، وهو ضعيف )٢(
  .أخرجه اليبهقي، وصححه )٣(
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  .)١(ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل
وصاحب اجلبرية إذا غسل الصحيح وتيمم لكسر أو جرحٍ مع املسـح علـى   

إعادة الغسـل   احلائل، أو بدونه فصلى فريضة مث حضرت فريضة أخرى مل جيب عليه
والوضوء إن كان حمدثاً على الصحيح، ولكن جيب عليه إعادة التيمم فقط كما رجحه 

ألن التيمم طهارة مستقلة يف اجلملة فال يلـزم مـن ارتفـاع     –رمحه اهللا  –النووي 
  .حكمها بطالن طهارة أخرى

حكـم   جيوز للمتيمم أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل، ألن النوافـل يف ) ١(
صالة واحدة بدليل أنه لو أحرم بركعة فله أن جيعلها مائة وبالعكس، وألن يف تكليف 
املتيمم لكل نافلة مشقة فرمبا أدى إىل تركها، والشرع خفّف فيها فجوزها قاعداً مـع  

  .القدرة على القيام، وعلى الراحلة، ولغري القبلة يف السفر لتكثر وال ينقطع املسافر عنها
  :ائلوهنا مس

لو مل جيد اجلنب أو احملدث إال ما يكفيه وجب عليه استعماله وتـيمم عـن   
الباقي، ألن امليسور ال يسقط باملعسور، وكذا لو كان عليه جناسات فوجد من املاء ما 

  .يغسل بعضها وجب عليه غسله
ولو كان حمدثاً أو جنباً وعليه جناسة ووجد من املاء ما يكفي أحدمها غسـل  

يمم، ألن النجاسة ال بدلَ هلا خبالف الوضوء، أو الغسل فإن له بدالً وهـو  النجاسة وت
  .التيمم

  .وال تراباً صلى حلرمة الوقت ويعيد الصالة اًءولو مل جيد م
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  وإزالتها )١(فصلٌ يف بيان النجاسات
  ................، )٣(إال املين )٢(وكلُّ مائعٍ خرج من السبيلني جنس

  .كلُّ ما يستقذر: اسة، وهي يف اللغةالنجاسات مجع جن) ١(
  .مستقذر مينع من صحة الصالة حيث ال مرخص: واصطالحاً

  :اخلارج من السبيلني ال خيلو من أمرين) ٢(
أن خيرج من حيوان غري مأكولٍ، وهو جنس باإلمجاع، ملا جاء عن ابن مسعود  .١

جدت حجرين الغائط فأمرين أن آتية بثالثة أحجار، فو �أتى النيب : قال �
: والتمست الثالث فلم أجد، فأتيته بروثة، فأخذ احلجرين وألقى الروثة، وقال

 .)١("إا ركس"

أن خيرج من حيوان مأكول اللحم فإنه جنس قياساً على روث غري املـأكول   .٢
  .)٢(جبامع أن اجلميع فضلةٌ استحالة يف املعدة

لقد كنت أفرك املين من ثوب : تأا قال –رضي اهللا عنها  –ملا جاء عن عائشة ) ٣(
كنت أحكُه يابساً بظفري، مث يصـلي  : ، ويف رواية)٣(فركاً فيصلي فيه �رسول اهللا 

  .فيه
ولو كان جنساً مل يكف فركُه وال حكُه، وال فرق يف ذلك بني مين الرجـل  

حيوان  واملرأة، وأما مين غري اآلدمي فإن كان من حيوان جنسٍ فهو جنس، وإن كان من
  .طاهر فهو طاهر

  

                                                           

  .قد تقدم معنا )١(
  .ه آخر عند الشافعية أنه طاهر، وهو الراجحويف وج )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�١�١�١�١ 

واجب إال بول الصيب الذي مل يأكل )١(وغسلُ مجيع األبوال، واألرواث ،
  ...................، )٢(الطعام فإنه يطهر برش املاء عليه دون بول اجلارية

أن أعرابياً جاء إىل املسجد فبال يف طائفـة املسـجد    �ملا جاء عن أيب هريرة ) ١(
دعوه، وهريقوا على بوله سجالً من ماء، أو ذنوبـاً  : "�قال هلم النيب فتناوله الناس، ف

 �مـر الـنيب   : قال –رضي اهللا عنهما  –وكذلك جاء عن ابن عباس . )١("من ماء
إما ليعذبان، وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستتر من بوله، : "بقربين فقال

وأما أحدمها فكان ال يستنــزه مـن   : "، ويف رواية"ةوأما اآلخر فكان ميشي بالنميم
ه٢("بول(.  

  :إىل ثالثة أقسام –رمحهم اهللا  –والنجاسات يقسمها الفقهاء ) ٢(
  :جناسة خمففة :األول

وهي جناسة بول الصيب الذي مل يأكل الطعام، ومل يطعم إال اللنب، ومل يبلـغ  
خفَّف يف كيفيـة تطهريهـا، وهـذه    سنه احلولني، ووصفة بكوا خمففة ألن الشرع 

النجاسة تطهر برش املاء عليها حىت يعمها الرش ويشترط يف هذا الرش أن يغلب املـاء  
، سواء كانت النجاسة على اجلسم أو الثوب أو املكان، والدليل حديث )٣(على البول

، إىل أا أتت بابن هلا صغري مل يطعم الطعام: -رضي اهللا عنها  –أم قيس بنت حمصن 
  .)٤(فبالَ على ثوبِه فدعا مباٍء فنضحه ومل يغسله �رسول اهللا 

  

                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .وال يشترط يف الرش سيالن املاء، ألنَّ الفرق بني الرش والغسل هو السيالن )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
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......................................................................  
يغسلُ من بـول  : "�قال رسول اهللا : قال �وكذلك جاء عن أيب السمح 

  .)١("اجلارية، ويرش من بول الغالم
  :طةجناسة متوس :الثاين

وهي كلُّ النجاسات غري جناسة الكلب، واخلنـزير، والصيب الذي مل يطعـم  
  .الطعام

ووصفها بكوا متوسطة ألا ال تطهر بالرش، وال جيب فيها تكرار الغسـل  
سبع مرات إحداهن بالتراب، بل تطهر هذه النجاسات جبريان املاء عليها وزوال عينها 

اء كانت النجاسة على ثوبٍ، أو جسمٍ، أو مكان، وذهاب لوا ورحيها وطعمها، سو
والدليل على عدم وجوب تكرار غسل النجاسة املتوسطة إذا زالت بغسـلة واحـدة،   

عندما  �حديث األعرايب الذي بال يف املسجد، وكذلك حديث علي بن أيب طالب 
  .)٢("يغسل ذكره، ويتوضأ: "�عن املذي، فقال  �سأل النيب 

عدداً معيناً من الغسالت وإمنا أطلق،  � يشترط النيب ففي هذه األحاديث مل
فدلَّ ذلك على أنَّ هذه النجاسات وما يلحق ا من النجاسات املتوسـطة مـىت زال   

  .عينها وأثرها فإنه ال جيب تكرار الغسل
وحمل النجاسة املتوسطة ال يطهر حىت يزول عينها، وطعمها، ولوا، ورحيها، 

  .ر احملل املتنجس ألن بقاء الطعم دليل على بقاء العنيفإن بقي الطعم مل يطه
وإن بقي لون النجاسة وهو غري عسر اإلزالة مل يطهر احملل أيضاً، وإن عسـر  

  : قال �كدمِ احليض يصيب الثوب فإنه يطهر للعسر واملشقة، ملا جاء عن أيب هريرة 
                                                           

  .أخرجه أبو داود والنسائي، وهو صحيح )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  .............. )٢(إال اليسري من الدم )١(وال يعفى عن شيٍء من النجاسات
  .)١("يكفيك املاء، وال يضرك أثره:"يا رسول اهللا فإن مل يذهب الدم؟ قال: قالت خولة

وإن بقيت الرائحة وهي عسرة اإلزالة كرائحة اخلمر، فإن احملل يطهر أيضـاً،  
  .وال يضر بقاؤها للمشقة

  :جناسة مغلّظة: الثالث
بـإذن   –ية تطهريها وهي جناسة الكلب واخلنـزير، وسيأيت الكالم على كيف

 .–اهللا 

  .وال يعفى عن إزالة شيء من النجاسات –رمحه اهللا  –مراده ) ١(

����������������������������﴿: األصل يف الدم أنه جنس لقولـه تعـاىل  ) ٢(

�����������������������������������������������������
������	��������������������������������

  :يعفى عن يسريه بشروط، و)٢(﴾�
 .أن يكون من الشخص نفسه .١

 .أن ال يكون بفعله .٢

 .ال خيتلط بغريهن أ .٣

 .أن ال يتجاوز حمله .٤

  
  
  

                                                           

  .أخرجه الترمذي )١(
  .١٤٥: األنعام )٢(
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إذا وقع يف اإلناء ومات فيه فإنـه ال   )٢(، وما ال نفس له سائلةٌ)١(والقيح
، واحليوان )٤(، ومل يطرحه طارح)٣(أال يغيره ما وقع فيه: ينجسه بشرطني

  ...................................إال الكلب واخلنـزير،  )٥(ه طاهركُلُّ
والضابط يف معرفة اليسري والكثري العرف، والدليل على أنه يعفى عن يسـري  

أنه عصر بثرةً عن وجهِه ودلك بـني   –رضي اهللا عنهما  –الدم ما روي عن ابن عمر 
ع١(دأصبعيه مبا خيرج منها، وصلّى، ومل ي(.  

وهو ملحق بالدم ألنه أصله، وكذلك يلحق به الصديد وهو ماٌء رقيق يخالطه دم، ) ١(
  .ويلحق به أيضاً ماء القروح، والنفاطات إن تغريت رائحته

الذباب، والبعـوض،  : كاحلشرات اليت ال دم هلا سائلٌ عند قطع عضوٍ منها، مثل) ٢(
  .واخلنافس، والوزغ

  .نجاسة فإنه ينجس على األصحفإن تغري بكثرة ال) ٣(
  .فإن طرحها أحد بنفِسه فإا تضر كما جزم بذلك الرافعي وغريه) ٤(

وإذا نشأ ما ال نفس له سائلة يف مائعٍ كدود اخللِّ والفاكهة فإنه ال ينجسه بال 
  .خالف، وحيل أكلُه معه ال منفرداً

لوقة لنفع العباد، وال حيصل االنتفاع هذا هو األصل يف احليوانات الطهارة، ألا خم) ٥(
إنها ليست بنجسٍ، : "قال �أنّ النيب  �الكامل إال بالطهارة، وملا جاء عن أيب قتادة 

  .)٢("إا من الطوافني عليكم، والطوافات
  
  

                                                           

  .أخرجه الشافعي، والبيهقي، وعلَّقه البخاري )١(
  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وهو صحيح )٢(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�������� 

  ............... )١(وما تولَّد منهما أو من أحدمها مع حيوان طاهرٍ، وامليتةُ
يف  �ل الكلب واخلنـزير فإما جنسا العني لقول النيب ويستثىن من هذا األص

طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أنْ يغسلَه سـبع مـرات إحـداهن    : "الكلب
  .)١("بالتراب

والتطهري ال يكون إال عن حدث، أو جنسٍ أو تكرمة، وال حدث وال جنـس  
هوهو أطيب أجزائه لكثرة مـا   على اإلناء، وال تكرمة فتعني النجس فثبتت جناسة فم

  .يلهث فبقيتها من باب أوىل
واخلنـزير أسوء حاالً من الكلب، ألن اخلنـزير ال جيوز اقتناؤه حبال، وألنه 

����������������������������������﴿: خبيث وقذر، ولقوله تعاىل

����������������	��
���������ــراد )٢(﴾�������� ، وامل
  .مه فقطمجلة اخلنـزير ال حل

��A﴿: واألصل يف اجلمادات أا طاهرة إال ما كان مِسكراً، لقوله تعـاىل 

M��L��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B﴾)٣(.  
  .هي كل حيوان مات حتف أنفه من غري ذكاة شرعية) ١(
  
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .١٤٥: األنعام )٢(
  .٩٠: املائدة )٣(
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  .....................، )٤(واآلدمي )٣(واجلراد )٢(إال السمك )١(كُلُّها جنسةٌ
وحترمي ما ال حرمة لـه وال ضـرر يف    )١(﴾C��B��A﴿: لقوله تعاىل) ١(

أكله يدلُّ على جناسته ألنَّ الشيء إنما حيرم حلرمته، أو لضرره، أو لنجاسته، وامليتة ال 
  .حرمة هلا، وال ضرر يف أكلها ألا تؤكل عند الضرورة فلم يبق إال النجاسة

هو الطهور مـاؤه احلـلُّ   : "قال يف البحر � أن النيب �ملا جاء عن أيب هريرة ) ٢(
٢("ميتته(.  

: أُحلت لنا ميتتان ودمـان : ((أنه قال –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عمر ) ٣(
  .)٣())فأما امليتتان فاجلراد واحلوت، وأما الدمان فالكبد والطُحال

ال يحكـم   ، وقضية التكـرمي أن )٤(﴾~������������������﴿: لقوله تعاىل) ٤(

، )٥(﴾T���S��R﴿: بنجاسته مسلماً كان أم كافراً، وأما قولـه تعـاىل  
فمحمول على جناسة االعتقاد، أو اجتنام كالنجس ال جناسة األبدان إذ لو كان جنس 

وألنه لو تنجس باملوت ملا أمـر الشـرع   . البدن ألوجبنا على غاسله غسل ما أصابه
يقال لو كان طاهراً مل يؤمر بغسله كسائر األعيان  وال. بغسله كسائر األعيان النجسة

  .الطاهرة ألنه قد عهِد غسل الطاهر كاحملدث خبالف جنس العني
ويستثىن أيضاً اجلنني الذي يوجد ميتاً عند ذبح أمه فإنه طاهر حالل األكـل  

  .ألن ذكاته بذكاة أمه
                                                           

  .٣: املائدة )١(
  .أخرجه أبو داود والترمذي، وهو صحيح )٢(
  .رجه أمحد، وابن ماجة، وهو صحيح وله حكم الرفع، وقد تقدم معناأخ )٣(
  .٧٠: اإلسراء )٤(
  .٢٨: التوبة )٥(
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حداهن بتـرابٍ  ويغسل اإلناُء من ولوغ الكلبِ واخلنـزير سبع مرات إ
، والـثالث  )٢(، ويغسلُ من سائر النجاسات مـرةً تـأيت عليـه   )١(طاهرٍ
  .......................، )٤(وإذا ختلَّلَت اخلمرةُ بنفسها طهرت. )٣(أفضلُ

وإذا ثبت . كيفية تطهري جناسة الكلب واخلنـزير –رمحه اهللا  –هنا بين املصنف ) ١(
شرف فضالته فغريه من بولٍ، وروث، وعرقٍ، وحنو وجوب الغسل من اللعاب وهو أ

  .ذلك من باب أوىل
  .حبيث تزيل عني النجاسة، وطعمها، ولوا، ورحيها، كما تقدم) ٢(
إذا استيقظ أحدكم من نومه، فـال  : "قال �أن النيب  �ملا جاء عن أيب هريرة ) ٣(

 يـدري أيـن باتـت    يدخل يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالث مرات، فإنَّ أحدكم ال
ه١("يد(.  

تطهري األشياء قد يكون بالغسل أو بالدبغ أو بالتراب كما تقدم معنا، وقد يكون ) ٤(
فـإذا  . أيضاً باالستحالة وهي انقالب الشيء من حالٍ إىل حال كانقالب اخلمرة خالً

ختلَّلَت اخلمرة بنفسها أو على الراجح بنقلها من الشمس إىل الظـل، أو العكـس أو   
بفتحها وتعريضها للهواء طهرت ألن جناسة اخلمرةُ وحترميها إمنا كان ألجل اإلسكار، 

: سئلَ عن اخلمر تتخذُ خالً، فقـال  �والدليل على ذلك أن النيب . وقد زال بالتخلل
، فيفهم منه أنه إذا ختلَّلت بنفسها فإا تطهر، وقد حكى اإلمجاع على ذلـك  )٢("ال"

  .–هللا رمحه ا –اإلمام النووي 
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
 .أخرجه مسلم) ٢(
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  .مل تطهر )٤(وإن خلِّلَت بطرحِ شيٍء فيها
كالبصل وحنو ذلك فإا ال تطهر، ألن الشيء الذي وضع يف اخلمر ليقلبها خـالً  ) ١(

قد تنجس مبالقاة اخلمر، فإن استحالت خالً مبا وقع فيها، فإنَّ اخلل تنجس ذه العني 
  .حبال اليت وقعت يف اخلمر فيصري اخللُّ جنساً وال يطهر
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  فصل يف بيان أحكام احليض والنفاس واالستحاضة
دم احلـيضِ، والنفـاسِ،   : )٢(ثالثـةُ دمـاءٍ   )١(وخيرج من الفرجِ

٣(واالستحاضة(.  
على سبيل الصحة مـن   )٤(فاحليض هو الدم اخلارج من فرجِ املرأة

أسود هولون ،٥(غري سببِ الوالدة( .....................................  
  .من هنا لالبتداء، واملراد بالفرج هنا القُبل) ١(
فقط ال غري، وال يرد دم الفساد اخلارج قبل تسع سنني، ودم اآليسة، ألنّ األصح ) ٢(

  .–رمحه اهللا  –أنه دم استحاضة فهو داخل فيما ذكره املصنف 
لك سيذكر تعريـف كـلِّ   على وجه اإلمجال مث بعد ذ –رمحه اهللا  –هنا ذكرها ) ٣(

  .واحد منها
العـراك، والنفـاس،   : وله أمسـاء منـها  . بعد بلوغها، وخيرج من أقصى الرحم) ٤(

  .والطمث، والضحك، وغري ذلك
إن دم : "�ملا جاء عن فاطمة بنت أيب حبيش أا كانت تستحاض فقـال هلـا   ) ٥(

  .)١("احليض دم أسود يعرف
، أو إىل صفرة وهي ماٌء كالصـيد يعلـوه   والدم األسود قد ينقلب إىل أمحر

  .اصفرار، وقد ينقلب إىل كُدرة وهي لون بني البياض والسواد كاملاء املعكّر
  
  
  

                                                           

  .أخرجه أبو داود وغريه، وهو صحيح )١(
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٢(لذَّاع )١(حمتدم(.  
  .)٤(هو الدم اخلارج عقب الوالدة )٣(والنفاس

والدم األمحر والصفرة حيض، وكذلك الكدرة هي حيض إذا كانت قبل رؤية 
كُنا ال نعـد الكُـدرة   : ((أا قالت –رضي اهللا عنها  –اء عن أم عطية الطهر، ملا ج

  .)١())والصفرة بعد الطُهرِ شيئا
فيفهم من احلديثَ أا قبل رؤية الطهر تأخذ حكم احليض، وأما بعد الطهـر  

  .فليست حبيض وال تأخذ حكمه
: قالـت  –رضـي اهللا عنـها    –وكذلك ملا جاء عن مرجانة موالة عائشة 

ال : فيه الصفرة فتقـول  )٣(فيها الكُرسف )٢(كانت النساء يبعثن إىل عائشة بالدرجة((
  .)٤())تعجلْن حىت ترين القصة البيضاء

  .أي شديد احلرارة) ١(
  .أي موجع) ٢(
  .–رمحه اهللا  –الوالدة، وأما شرعاً فكما ذكره املصنف : لغة) ٣(
اً أو ميتاً، كامالً أو ناقصاً، ولو كـان  اليت تنقضي ا العدة سواٌء كان املولود حي) ٤(

  .علقةً أو مضغةً على الصحيح
  .وأما الدم اخلارج مع الوالدة، أو قبلها ال يكون نفاساً على الصحيح

  

                                                           

  .أخرجه أبو داود وهو صحيح، وأصله يف البخاري )١(
  .وهي الوعاء )٢(
  .وهو القطن )٣(
  .ه مالكأخرج) ٤(
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، )٣(يف غـري أيـام احلـيض    )٢(هو الدم اخلارج: )١(واالستحاضةُ
  .)٤(والنفاس

  .–ه اهللا رمح –السيالن، وأما يف الشرع فكما ذكره املصنف : لغة) ١(
  .العاذل: من عرقٍ يف أدىن الرحم، يقال له) ٢(
  .كأن يكون أقل من يومٍ وليلة، أو يكون احليض قد جتاوز مخسة عشر يوماً) ٣(
  .أي ويف غري أيام النفاس، بأن يكون الدم قد جتاوز ستني يوماً) ٤(

  .ومن دم االستحاضة ما تراه الصغرية، واآليسة، كما تقدم معنا
  :ة هلا صورواملستحاض

  :املبتدأة املميزة :األوىل
أي أن أول ما ابتدأها الدم كانت مميزة، وهي اليت ترى الدم يف بعض األيـام  
قوياً وضعيفاً كاألسود واألمحر، فالضعيف استحاضة، والقوي حيض، بشـرط أن ال  

بأن يكون مخسة  ًءينقص الضعيف عن أقل الطهر، وأن ال جياوز أكثره، وأن يكون وال
  .يوماً فأكثر متصلة عشر

  :املبتدأة غري املميزة :الثانية
بأن رأته بصفة واحدة فحيضها يوم وليلة، وطهرها تسـع وعشـرون بقيـة    

  .الشهر
  :املعتادة املميزة :الثالثة

بأن سبق هلا حيض وطهر، وهي تعلمهما قدراً ووقتاً، فترد إليهما قدراً ووقتاً، 
  .وتثبت العادة مبرة
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......................................................................  
  :مسألة

ولو كانت عادا مخسة أيام من أول الشهر وبقيته طهر، فلما نزل عليها الدم 
واستمر رأته عشرة أيام أسود من أول الشهر، وبقيته أمحر كان حيضـها العشـرة ال   

  .عالمة يف الدم اخلمسة فقط، ألن التمييز أقوى من العادة ألنه
  :مسألة أخرى

ولو كانت عادا مخسة أيام من أول الشهر وبقيته طهر، فلما نزل عليها الدم 
واستمر رأت مخسة أيام دماً أسود من أول الشهر، مث رأت عشرين يوماً دماً أمحر، مث 
رأت مخسة أيام دماً أسود، فقدر العادة حيض للعادة، وقدر التمييـز حـيض آخـر    

  .للتمييز
  :املعتادة غري املميزة :الرابعة

   ـردز دم احليض عن دم االستحاضة، فهـذه تفلم متي واحدة بأن رأته بصفة
أنَّ امرأة كانت تهراق الدم على عهـد   –رضي اهللا عنها  –لعادا ملا روت أم سلمة 

يت كانت لتنظر عدة الليايل واأليام ال: "، فقال�فاستفتت هلا رسول اهللا  �رسول اهللا 
حتيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاا فلتترك الصالة قدر ذلك مـن كـلِّ   

  .)١("شهر
  هل متنع االستحاضة الصالة والصوم؟ :مسألة

ال، ألنَّ االستحاضة حدثٌ دائم لكن جيب على املستحاضة أن تغسل فرجها 
قدم تبادر بالصـالة  فتحشوه فتعصبه فتتوضأ بعد دخول وقت الصالة، وبعد فعل ما ت

  :تقليالً للحدث فلو أخرت الصالة فننظر
                                                           

  .أخرجه مالك، وأبو داود )١(
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  ........، )٢(مخسةَ عشر يوماً: ، وأكثره)١(يوم وليلةٌ: وأقلُّ احليضِ
فإن كان التأخري ملصلحة الصالة كستر عورة، وانتظار مجاعة مل يضر ألا ال 

  .تعد بذلك مقصرة
عيد الوضوء لالحتياطوإن كان التأخري لغري مصلحة الصالة فإنه يضروت ،.  

واملستحاضة جيب عليها الوضوء لكل فرضٍ، ولو كان منذوراً كالتيمم، وكذا جيـب  
على املستحاضة جتديد غسل فرجها وجتديد احلشوة والعصب لكلِّ فرضٍ قياساً علـى  

  .جتديد الوضوء
ساعة  سواء تقدمت الليلة على اليوم أو تأخرت عنه، ومقدار ذلك أربعة وعشرين) ١(

الدم يكون فيها متصالً حبيث لو وضعت قطنة أو حنوها لتلوثت فال يشـترط نزولـه   
  .بشدة دائماً

 –وهو تتبع أفراد النساء  –والدليل على كون أقل احليض يوم وليلة االستقراء 
  .يف عامة كتبه -رمحه اهللا  –ونص عليه الشافعي  �وروي عن علي بن أيب طالب 

  .وإن مل تتصل الدماء، فإن زاد الدم على ذلك فإنه استحاضةبلياليهن حىت ) ٢(
  :مسألة

  ما حكم النقاء بني احليض؟
  :احليض إن ختلَّله نقاء، فإن النقاء حيض تبعاً للحيض بشرطني

 .أن ال يتجاوز النقاء مخسة عشر يوماً ألنه أقل الطهر .١

  .أن ال ينقص الدم عن يومٍ وليلة ألنه أقل احليض .٢
ل السحب ألننا سحبنا احلكم باحليض على النقاء، وجعلنـا  وهذا يسمى قو
  .الكل حيضاً وهو املعتمد
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١(ست أو سبع: وغالبه(.  
أربعـون  : ، وغالبه)٣(ستونَ يوماً: ، وأكثره)٢(حلظةٌ: وأقلُّ النفاس

  .)٤(يوماً
  : ...................................)٥(وأقل الطهر بني احليضتني

قال  �أن النيب  –رضي اهللا عنها  –يهن، ملا جاء عن محنة بنت جحش أيام بليال) ١(
  .)١("حتيضني ستة أيام، أو سبعة أيام يف علم اهللا مث اغتسلي: "هلا
جمةٌ أي دفعة من الدم، والـدليل  : أي وأقل زمن النفاس حلظةٌ وعبر بعضهم بقوله) ٢(

  .على ذلك االستقراء
عن الوالدة أكثر من مخسة عشر يومـاً،  ويشترط يف دم النفاس أن ال يتأخر 

فإن تأخر عن الوالدة أكثر من مخسة عشر يوماً فهو دم حيضٍ وال نفاس هلا أصالً على 
  .األصح

عندنا امرأة ترى النفـاس  : بلياليها، والدليل على ذلك االستقراء، وقال األوزاعي) ٣(
نفس املرأة سـتون  أكثر ما ت: أدركت الناس يقولون: وقال ربيعة شيخ مالك. شهرين

  .يوماً
 –رضي اهللا عنها  –بلياليها، والدليل هو االستقراء، وكذلك ما جاء عن عائشة ) ٤(

  .)٢())تقعد بعد نفاسها أربعني يوماً �كانت النفساء على عهد رسول اهللا : ((قالت
ح أن هذا قيد البد منه احترازاً من الطهر الفاصل بني حيضٍ ونفاسٍ إذا قلنا باألص) ٥(

  .احلامل حتيض، فإنه جيوز أن يكون دون مخسة عشر يوماً

                                                           

  .أخرجه أبو داود، والترمذي )١(
  .أخرجه أبو داود، والترمذي )٢(
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  .)٢(، وال حد ألكثرِه)١(مخسةَ عشر يوماً
  .)٣(تسع سنني: وأقلُّ زمنٍ حتيض فيه املرأة

  ....................................، )٤(ستةُ أشهرٍ: وأقلُّ احلملِ
إن نفسـت أكثـر   كذلك احتراز من الطهر الفاصل بني نفاس وحيض مثل 

  .النفاس مث طهرت يوماً واحداً مث حاضت
والدليل على ذلك االستقراء، ألنه إذا كان احليض مخسة عشر يوماً لزم أن يكون ) ١(

  .أقل الطهر كذلك، ألن الشهر غالباً ال خيلو عن حيضٍ وطهر
  .باإلمجاع، ألن من النساء من ال حتيض أصالً) ٢(

عد غالب احليض، فإذا كان غالب احليض ستة وأما غالب الطهر فهو الباقي ب
أيام، فإن غالب الطهر أربعة وعشرون يوماً، وإن كان غالب احليض سبعاً، فإن غالب 

  .الطهر ثالثة وعشرون يوماً
أعجب من مسعت من النساء حتـيض  : ((–رمحه اهللا  –كما قال اإلمام الشافعي ) ٣(

  )).نساُء امة لتسع سنني
أُتي بامرأة قد ولَدت لستة أشهر، فشاور القوم يف رمجها، فقـال   �ألن عثمان ) ٤(

: ، وأنـزل )١(﴾PO��N��M��L﴿: أنـزل اهللا تعـاىل  : �ابن عباس 

﴿p��o��n﴾)أشـهر   –الفطام  –والفصال . )٢ ةيف عامني، واحلملُ يف ست
  .فرجعوا إىل قوله فصار إمجاعاً

  

                                                           

  .١٥: األحقاف )١(
  .١٤: لقمان )٢(
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ه١(أربع سنني: وأكثر(هرتسعة أشه: ، وغالب)٢(.  
  ............، )٥(الصالة: )٤(مثانيةُ أشياء )٣(وحيرم باحليضِ والنفاس

هذه جارتنا امرأة حممد بن عجالن : –رمحه اهللا  –ودليله االستقراء، وقال مالك ) ١(
امرأة صدق، وزوجها رجل صدق محلت ثالثة أبطن يف اثنيت عشرة سنة، كلُّ بطـنٍ  

  .أربع سنني
  .ودليله االستقراء) ٢(
  :النفاس له حكم احليض إال يف شيئني) ٣(

أن احليض حيصل به البلوغ، وأما النفاس ال حيصل به البلوغ حلصـوله قبلـه    .١
 .باإلنزال الذي حبلت به املرأة

أن احليض تتعلق به العدة واالسترباء، وال يتعلقان بالنفاس حلصـوهلما قبلـه    .٢
  .مبجرد الوالدة

)٤ ( ما غري هذه الثمانية مثل الطالقالعدد ال مفهوم له، ألنه حيرم.  

���﴿: فرضاً أو نفالً باإلمجاع، وكذا سجود التالوة والشكر، لقـول اهللا تعـاىل  ) ٥(

��������������������������������������������������������	��������
������������������¡����������¢��������������£

قال  �أن النيب  –رضي اهللا عنها  – ، وملا جاء عن فاطمة بنت أيب حبيش)١(﴾¤
  .)٢("إذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم مثَّ صلّي: "هلا
  
  

                                                           

  .٤٣: النساء )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
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  .............، )٤(ومحلُه )٣(، ومس املصحف)٢(، وقراءة القرآن)١(والصوم
الً ـــد نفــــا تنعقـــــو قضتها فإــويكره قضاؤها، ول

كنـا  : ((قالت –رضي اهللا عنها  –ة ـــاء عـن عائشــجـاً، ملا ــال فرض
  .)١())مث نطهر فنؤمر بقضاِء الصومِ، وال نؤمر بقضاء الصالة �حنيض عند النيب 

  .السابق –رضي اهللا عنها  –فرضاً أو نفالً، حلديث عائشة ) ١(
  .وجيب على احلائض والنفساء قضاء الصوم

ت معتدلة السمع بال مانع، تعظيماً لكتاب اهللا، بأن تتلفظ وتسمع نفسها إذا كان) ٢(
  .)٢("ال تقرأ احلائض واجلُنب شيئاً من القرآن: "وحلديث

ولو أجرت احلائض والنفساء القرآن على قلبها، أو نظرت يف املصـحف مل  
  .حيرم، ألن ذلك ليس بقراءة

ـ   ائز وأما األذكار اليت من القرآن فإذا قرأا ال بقصد قراءة القرآن، فإنـه ج
، وأمـا إذا  )سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقـرنني : (كقوهلا عند الركوب

  .قصدت بذلك قراءة القرآن وحده، أو قراءة القرآن والذكر فإنه حيرم

��I﴿: بأي جزٍء من أجزاء البدن، ولو حبائلٍ ألنه يعد مساً يف العرف، لقوله تعاىل) ٣(

M��L��������K��J﴾)٤"ال ميس القرآن إال طاهر": �، ولقوله )٣.  
ألنه إذا حرم مس املصحف فحمله من باب أوىل إال أن يكون يف وسط متـاعٍ مل  ) ٤(

  .يقصد احلامل محل املصحف وإمنا محل املتاع
                                                           

  .أخرجه البخاري، ومسلم )١(
  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وهو ضعيف )٢(
  .٧٩: الواقعة )٣(
)

  . لطرباين، وهو صحيحأخرجه ا) ٤
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٣(، والوطء)٢(، والطواف)١(ودخولُ املسجد( ،..........................  
  :تنبيه

غرقٍ، أو جناسة، أو الوقوع يف  احلائض والنفساء إن خافت على املصحف من
يد كافرٍ فإنه جيب عليها محله حينئذ، وكذلك جيوز هلا محله إن خافـت عليـه مـن    

  .السرقة
إين ال أُحـل  : "�ولو رد العبور إن خافت تلويثه لغلظ حدثها، لقول الـنيب  ) ١(

  .)١("املسجد حلائضٍ وال جنبٍ
لدخول، ومثلها كلُّ صاحب جناسـة  أما إن مل ختف من تلويثه فإنه يكره هلا ا

فإن خاف تلويث املسجد حرم وإال كُرِه.  
فرضاً ونفالً، ألن الطواف مبنـزلة الصالة، فيشترط له الطهارة كالصالة، ملا جاء ) ٢(

الطواف بالبيت صالةٌ إال : "قال �أنَّ رسول اهللا  –رضي اهللا عنها  –عن ابن عباس 
  .)٢("تكلَّم فال يتكلم إال خبري أنَّ اهللا أحلَّ فيه الكالم، فمن

افعلي : "عندما حاضت يف احلج –رضي اهللا عنها  –لعائشة  �ولقول النيب 
  .)٣("ما يفعلُ احلاج غري أن ال تطويف بالبيت

��������﴿: ولو بعد انقطاع الدم، وقبـل الغسـل، لقـول اهللا تعـاىل    ) ٣(

�������	��
�������������������������¡����¢

��¥��¤��£¨��§���¦©��°������®��¬��«��ª�����﴾)٤(.  
                                                           

  .أخرجه أبو داود، وهو ضعيف )١(
  .أخرجه النسائي، وابن خزمية، وصححه األلباين )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
  .٢٢٢: البقرة )٤(
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  .)١(ا بني السرة والركبةمبواالستمتاع 
الصالةُ، وقراءة القرآن، ومـس  : وحيرم على اجلُنب مخسةُ أشياء

  .)٣(، واللُبثُ يف املسجد)٢(املصحف ومحلُه، والطواف
الصـالة، والطـواف، ومـس    : وحيرم على احملدث ثالثة أشياء

  .)٤(ومحلُه املصحف

: قـال  �بوطٍء أو غريه، ألنه قد يدعوه إىل اجلماع، ملا جاء عن ابن مسـعود  ) ١(
لـك مـا فـوق    : "عم حيلُّ يل من امرأيت وهي حائض؟ فقال �سألت رسول اهللا 

  .)١("اإلزار
  .وقد تقدم معنا بيان أدلة حترمي هذه األشياء) ٢(

���������﴿: بث، كما قال تعاىلولو قائماً، أو التردد فإنه مبنـزلة اللُ) ٣(

��¤����£�������¢��¡�����
��	�����������������������

§¦��¥﴾)٢(.  
  .أي مواضع الصالة) ال تقربوا الصالة: (واملراد بقوله

¢��������﴿: وأما العبور يف املسجد من غري مكث فال حيرم، وال يكره، لقوله تعاىل

¤����£﴾)٣(.  
  .األدلة على ذلكوقد تقدم معنا بيان ) ٤(

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .٤٥: النساء )٢(
  .٤٥: النساء )٣(
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        كتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالةكتاب الصالة
  :)٢(املفروضةُ مخس )١(الصالة
ظلُّ كلِّ صار ، وأخره إذا )٤(وأولُ وقتها زوالُ الشمس: )٣(الظهر

 ٥(ظلِّ الزوالبعد شيٍء مثلَه(.  
 :اًشـرع و. ، أي ادع هلـم )١(﴾�����﴿: الدعاء، كما يف قوله تعاىل: لغة) ١(

  .وخمتتمة بالتسليم ،مفتتحة بالتكبري ،صةخمصو بأقوالٍ وأفعالٍ التعبد هللا

���﴿: األصل يف وجوا الكتاب والسنة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله تعاىل) ٢(

فرض اهللا علـى أمـيت ليلـة    : "أنه قال �، وأما السنة ما جاء عن النيب )٢(﴾�
يومٍ  اإلسراء مخسني صالةً فلم أزل أراجِعه وأسألُه التخفيف حىت جعلها مخساً يف كلِّ

فكلَّ من أنكر وجوا فهـو  . ، وأمجعت األمة على وجوب الصلوات اخلمس)٣("وليلة
  .كافر

  .سميت بذلك ألا تفعل يف وقت الظهرية أي شدة احلر) ٣(
هو ميل الشمس عن وسط السماء، ويعـرف  : والزوال. أي وقت زوال الشمس) ٤(

اء، أو حبدوثه إن مل يبق عنده ظل، ألن الزوال بزيادة ظلِّ الشيء على ظلِّه حالة االستو
  .الظل خيتلف باختالف البالد

حالة االستواء، ويعرف ظلُ الزوال بوضع شاخصٍ يف أرضٍ مسـتوية، فعنـدما   ) ٥(
رسم هلذا الشاخص ظلٌّ على األرض، وكلّما علت الشمس ينقـصتشرق الشمس، ي  

                                                           

  .١٠٣: التوبة )١(
  .٤٣: البقرة )٢(
 .أخرجه البخاري ومسلم) ٣(
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......................................................................  
هذا الظل حىت يثبت، وذلك عندما تكون الشمس يف منتصف السماء، فهـذا الظـل   
الذي يبقى هو ظل الزوال، مث يبدأ يف االزدياد من جديد من جهـة املشـرق إىل أن   

  :وصالة الظهر هلا أربعة أوقات. تغرب الشمس
 �أن النيب  �د وهو أول الوقت ملا جاء يف حديث ابن مسعو: وقتل فضيلة .١

: )٢(، ويف رواية)١("الصالة على وقتها: "سئلَ عن أحب األعمال إىل اهللا، فقال
 ".الصالة يف أول وقتها"

وهذا الوقت يسع االشتغال بأسباب الصالة وما يطلب فيها ألجلـها ولـو   
  .كماالً
 .ويبدأ من بعد أول الوقت إىل وقت الضرورة: وقت االختيار .٢

االختيار يدخالن معاً، وخيرج وقت الفضـيلة أوالً مث  فوقت الفضيلة ووقت 
 .وقت االختيار

 .وهو عندما يتضايق الوقت فال يبقى منه إال ما يكفي ألدائها: وقت الضرورة .٣

 .وهو إذا تضايق الوقت حبيث ال يكفي ألدائها: وقت احلرمة .٤

  .وهو وقت العصر ملن جيوز له اجلمع: وقت عذر .٥
، قـال  �إمامة جربيل عليه السالم بـالنيب  والدليل على وقت الظهر حديث 

امين جربيل عند البيت مرتني، فصلى يب الظهر حني زالت الشمس، وصلى : "�النيب 
يب العصر حني كان ظلَّ كل شيء مثله، وصلى يب املغرب حني وجبت الشمس وأفطر 

  أو –الصائم، وصلى يب العشاء حني غاب الشفق، وصلى يب الفجر حني برق الفجر 
                                                           

  .لبخاري ومسلمأخرجه ا )١(
  .عند الترمذي )٢(
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وأولُ وقتها الزيادة على ظل املثل وآخره يف االختيار إىل : لعصروا
  .إىل غروب الشمس )١(ظلِّ املثلني، ويف اجلواز

وحرم الطعام على الصائم، فلما كان الغد صلَّى يب الظهر حني كان  –قال طلع الفجر 
صائم، ه مثليه، وصلّى يب املغرب حني أفطر المثله، وصلى يب العصر حني كان ظلّظلّه 

ما بني هذين : وصلّى يب العشاء إىل ثلث الليل األول، وصلّى يب الفجر بإسفار، مث قال
١("الوقتني وقت(.  

  :وقت اجلواز له حالتان) ١(
يبدأ من مصري ظـل الشـيء مثليـه إىل اصـفرار     : جواز بال كراهة: األوىل

  .الشمس
الشمس، ملـا  يبدأ من اصفرار الشمس إىل غروب : جواز مع الكراهة: الثانية
تلك صالة املنافق، جيلس يرقب الشمس حىت إذا كانـت  : "أنه قال �جاء عن النيب 

  .)٢("بني قرين الشيطان قام فنقرها أربعاً، ال يذكر اهللا فيها إال قليال
  :وصالة العصر هلا سبعة أوقات

  .وهو أول الوقت: وقت فضيلة .١
شيٍء مثليه من غـري  يبدأ من أول الوقت إىل أن يصري ظل كلِّ : وقت اختيار .٢

 .ظلِّ الزوال

 .يبدأ من أول الوقت إىل اصفرار الشمس: وقت جواز بال كراهة .٣

فهذه األوقات الثالثة كلها تدخل معاً، وخترج متعاقبـة خيـرج أوالً وقـت    
  .الفضيلة مث وقت االختيار مث وقت اجلواز بال كراهة

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه النسائي والترمذي )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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واملغرب :ها واحدإذا  )١(وقت هوهو غروب الشمس، وآخر  غـاب
األمحر ٢(الشفق(.  

  .يبدأ من اصفرار الشمس إىل أن يتضايق الوقت: وقت جواز مع الكراهة .٤
 .وهو عندما يتضايق الوقت حبيث ال يكفي إال ألدائها فقط: وقت ضرورة. ٥

 .وهو إذا تضايق الوقت حبيث ال يكفي ألدائها: وقت حرمة .٦

 .جيوز له اجلمع ويبدأ من أول وقت الظهر إىل آخر العصر ملن: وقت عذرٍ .٧

أي ال تعدد فيه، فليس فيه وقت فضيلة، وال وقت اختيار ألن جربيل صـالها يف  ) ١(
وخيرج مبضي وقت يكفي للوضوء وستر العورة وأذان وإقامة . اليومني يف وقت واحد

ـ ث –ات ـــس ركعــــومخ ـ الث منهــــ ـ ا الفريضــ ة ـــ
يف اجلديد ولكنه مرجوح  -ه اهللا رمح –، وهذا هو مذهب الشافعي -وركعتني للنافلة 

  .واألصح يف املذهب القدمي
وقت املغـرب  : "قال �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –حلديث عبداهللا بن عمرو ) ٢(

  .)١("ما مل يغب الشفق
  :وللمغرب مخسة أوقات كما هو الراجح وقد تقدم معنا

  .وهو أول الوقت: وقت فضيلة .١
 .لشفق األمحروميتد إىل أن يغيب ا: وقت اختيار .٢

 .وميتد إىل آخر وقت العشاء ملن جيوز له اجلمع: وقت عذر .٣

 .وهو عندما يتضايق الوقت حبيث ال يكفي إال ألدائها فقط: وقت ضرورة .٤

  .وهو عندما يتضايق الوقت حبيث ال يسع الوقت ألدائها: وقت حرمة .٥
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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ر إىل وأولُ وقتها إذا غاب الشفق األمحر، وآخره يف االختيا: والعشاُء
  .)٢(، ويف اجلواز إىل طلوع الفجر الثاين)١(ثلث الليل

  .السابق  -عليه السالم  –حلديث إمامة جربيل ) ١(
  :لصالة العشاء سبعة أوقات) ٢(

وهو أول وقتها يف القول املشهور عند الشافعية لعموم حـديث  : وقت فضيلة .١
 .�ابن مسعود 

 .األول وميتد من أول الوقت إىل ثلث الليل: وقت اختيار .٢

الفجر  –وميتد من أول الوقت إىل طلوع الفجر األول : وقت جواز بال كراهة .٣
 .–الكاذب 

 .وكل هذه األوقات الثالثة تدخل معاً، وخترج متعاقبة كما تقدم معنا  

حـىت   –الكاذب  –وميتد من طلوع الفجر األول : وقت جواز مع الكراهة .٤
 .يبقى من الوقت ما يسع صالة العشاء

عندما يتضايق الوقت فال يبقى منه إال ما يكفي ألدائهـا، ألن  : ةوقت ضرور .٥
لقول النيب  –الصادق  –وقت صالة العشاء ميتد إىل وقت طلوع الفجر الثاين 

أما إنه ليس يف النوم تفريطٌ إمنا التفريط على من مل يصلِّ الصالة حـىت  : " �
 .)١("جييء وقت الصالة األخرى

 .وقت فال يبقى منه ما يكفي ألدائهاعندما يتضايق ال: وقت حترمي .٦

الة ـــــت صـــن أول وقـــد مــميت: وقت عذر .٧
وع ـــــــى طـلــــــــــرب إلــــــاملغ

  .ملن جيوز له اجلمع – الصادق –ـر الثـاين ــــالفج
                                                           

 .أخرجه مسلم) ١(
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١(والصبح( :ها طلوع الفجر الثاينوأولُ وقت)يف االختيار إىل )٢ وآخره ،
  .از إىل طلوع الشمس، ويف اجلو)٣(اإلسفار

  .أول النهار، وسميت صالة الصبح بذلك لفعلها فيه: الصبح لغة) ١(
  .رضاً باألفقتعلفجر الصادق، وهو املنتشر ضوؤه موهو ا) ٢(
  .أسفرت املرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته: وهو اإلضاءة، ويقال) ٣(

  :وصالة الصبح هلا ستة أوقات
  .وهو أول الوقت: وقت فضيلة .١
 .وميتد من طلوع الفجر الثاين إىل اإلسفار: ت اختياروق .٢

وميتد من طلوع الفجر الثاين إىل ظهور احلُمرة الـيت  : وقت اجلواز بال كراهة .٣
 .الشمستظهر قبل طلوع 

  :مالحظة
وقت الفضيلة ووقت االختيار ووقت اجلواز كلها تدخل معاً بطلوع الفجـر  

 .الثاين، وخترج متعاقبة كما تقدم معنا

ميتد إىل قرب طلوع الشمس حبيث يبقى من الوقت : اجلواز مع الكراهةوقت  .٤
 .ما يسعها

 .عندما يتضايق الوقت فال يبقى منه إال ما يكفي ألدائها: وقت ضرورة .٥

  .عندما يتضايق الوقت فال يبقى منه ما يكفي ألدائها: وقت حترمي .٦
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  فصل يف شروط وجوا
  ،)٣(، والبلوغ)٢(سالماإل: )١(وشرائط وجوب الصالة ثالثةُ أشياء

  .ويزاد عليها شرطاً رابعاً) ١(
  :الكافر ال خيلو من أمرين) ٢(

أن يكون كافر أصلياً، وهذا ال جتب عليه الصالة وجوب مطالبـة يف  : األول
الكفر، ألا قربة وليس هو من أهلها، ويقـال مثـل   حال الدنيا ألا ال تصح منه يف 

��������﴿:  قضاء عليه إن أسلم، كما قال تعاىلذلك يف مجيع فروع الشريعة، وال

����������������	����
���﴾)١(.  
أن يكون كافراً مرتداً، وهذا جتب عليه الصالة بـال خـالف، ألنـه    : الثاين

باإلسالم التزم ذلك فال تسقط عنه بالردة تغليظاً عليه، كمن أقر مبالٍ عليه مث ارتـد ال  
  .ب ا إن أسلميسقط عنه بالردة، لذلك يطال

رفع القلم عن ثالثـة  : "�فالصيب الذي مل يبلغ ال جتب عليه الصالة، لقول النيب ) ٣(
، لكـن  )٢("عن النائم حىت يستيقظ، وعن الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يعقـل 

جيب على ويل الصيب املُميز أن يأمره بالصالة إذا بلغ سبع سنني ويضربه عليها إذا بلغ 
مروا أوالدكم بالصالة لسبعٍ، واضربوهم عليها لعشرٍ وفرقـوا  : "�ر، لقول النيب العش

  .)٣("بينهم يف املضاجع
  

                                                           

  .٣٨: األنفال )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٣(
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  .)٢(، وهو التكليف)١(والعقل
  :أما من زال عقلُه جبنون أو إغماٍء أو سكرٍ وحنو ذلك فله حالتان) ١(

١. ة زوال العإن حصل زوال العقل من غري تعدقـل،  ، فال جتب عليه الصالة مد
 .قضاؤها ، لكن يستحب لهوال جيب عليه قضاؤها إذا أفاق

  .قضاؤها إذا أفاق فإنه جيب عليه إن حصل زوال العقل بتعد منه .٢
وهو الطهارة مـن احلـيض    –رمحه اهللا  –يوجد شرطٌ رابع مل يذكره املصنف 

لفاطمـة   �والنفاس، فاحلائض والنفساء ال جتب عليهم الصالة بل حترم، لقول النيب 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصالة وإذا أدبرت : "–رضي اهللا عنها  –نت أيب حبيش ب

  .، والنفساء يف حكمها)١("فاغسلي عنك الدم مث صلِّي
وال جيب على احلائض والنفساء قضاء الصالة بل وال يستحب، ملا جاء عن عائشة 

ء الصوم، وال مث نطهر فنؤمر بقضا �كنا حنيض عند النيب : قالت –رضي اهللا عنها  –
  .)٢(نؤمر بقضاء الصالة

أي أن التكليف هو اإلسالم والبلوغ والعقل، وهذا فيه نظر ألنَّ الكافر مطالـب  ) ٢(


����	������������������������������������﴿: بفروع الشريعة، لقول اهللا تعـاىل ���

���������������������������������������������������������������

  .، وعليه فإن التكليف هو البلوغ والعقل فقط)٣(﴾�
  

                                                           

   .أخرجه البخاري) ١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .٤٦-٤٢: املدثر )٣(
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  فصل يف الصلوات املسنونة والرواتب
  ١(والصلوات املسـنونةُ مخـس( : العيـدان)٢( والكسـوفان ،)٣( ،

  .واالستسقاُء
ركعتا الفجر، وأربـع  : والسنن التابعةُ للفرائض سبع عشرةَ ركعةً
كعتان بعـد املغـرب،   قبل الظهر، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، ور

منهن ٤(وثالثٌ بعد العشاء يوتر بواحدة(.  
 –رمحـه اهللا   –الصلوات املسنونة كثرية ال تنحصر خبمس صلوات لكن املصنف ) ١(

  .إمنا أراد الصالة املسنونة اليت تشبه الفرائض بتأكدها، وزيادة فضلها على غريها
النوافل علـى ثالثـة    الصلوات –رمحه اهللا  –ويف هذا الفصل جعل املصنف 

  :أقسام
  ...).والصلوات املسنونة مخس: (القسم األول ذكره بقوله
  ....).والسنن التابعة للفرائض: (القسم الثاين ذكره بقوله

  ...).وثالث نوافل مؤكدات: (القسم الثالث ذكره بقوله
أي صالة عيد الفطر واألضحى، وصالة عيد األضحى أفضل من صـالة عيـد   ) ٢(

  .الفطر
  .أي صالة كسوف الشمس، وخسوف القمر) ٣(
  :السنن التابعة للفرائض على نوعني) ٤(

 :سنن مؤكدة .١
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......................................................................  
: وهـي عشـر ركعـات    �وهي السنن الرواتب اليت واظب عليها النيب =

ركعتان بعدها، وركعتان بعـد املغـرب،   ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، و
صـليت مـع   : قال –رضي اهللا عنهما  –وركعتان بعد العشاء، ملا جاء عن ابن عمر 

ركعتني قبل الظهر، وركعتني بعدها، وركعتني بعد املغرب، وركعتني بعـد   �النيب 
 .)١(، وركعتني قبل الصبحالعشاء

 :سنن غري مؤكدة .٢

من حـافظ علـى أربـع    : "�، لقول النيب ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها - 
 .)٢("ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها حرمه اهللا على النار

 .)٣("صلى قبل العصر أربعاً رحم اهللا امرأً: "�أربع قبل العصر، لقول النيب  - 

صلوا قبل املغرب ركعتني، صـلوا قبـل   : "�ركعتان قبل املغرب، لقول النيب  - 
 .)٤("ثالثة ملن شاءاملغرب ركعتني، مث قال يف ال

بني كلِّ أذانني صالة، بـني  : "أنه قال �ركعتان قبل العشاء، ملا جاء عن النيب  - 
 .)٥("كلِّ أذانني صالة، مث قال يف الثالثة ملن شاء

اوتـروا يـا أهـل    : "�، وهي سنة لقول النيب –بكسر الواو وبفتحها  –الوتر  - 
  .)٦("القرآن، فإن اهللا وتر جيب الوتر
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٣(
  .أخرجه البخاري )٤(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٥(
  .أخرجه أمحد والترمذي وابن ماجة، وهو صحيح )٦(
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لَ مؤكَّدات٢(صالةُ الليلِ: )١(وثالثُ نواف(حىوصالة الض ،)٣(.  
o عدد ركعات الوتر:  

أقل الوتر ركعة واحدة، وال يكره االقتصار عليهـا، وأدىن الكمـال ثالثـة    
عشرة ركعة وهي أكثر الوتر، ملا  ركعات، وأكمل منه مخس مث سبع مث تسع مث إحدى

يزيد يف رمضان  �ما كان رسول اهللا : أا قالت –رضي اهللا عنها  –جاء عن عائشة 
 .)١("وال غريه على إحدى عشرة ركعة

o وقت صالة الوتر: 

إىل طلوع الفجـر    -ولو جمعت مع املغرب تقدمياً  -من بعد صالة العشاء 
، "اهللا أمدكم بصالة هي خري لكم من حمرِ الـنعم  إنَّ: "أنه قال �الثاين، لقول النيب 

  .)٢("الوتر، ما بني صالة العشاء إىل طلوع الفجر: "وما هي يا رسول اهللا؟ قال: قلنا
اجعلوا : "�ويسن جعلها آخر الليل ملن يثق بيقظته يف آخر الليل، لقول النيب 

  .)٣("آخر صالتكم من الليل وترا
صالة التراويح مث صـالة   –رمحه اهللا  –اليت ذكرها املصنف وأفضل هذه الثالث ) ١(

  .الضحى مث صالة الليل
رفع النوم بالتكلف، : التهجد، وهو يف اللغة: أي الصالة يف الليل، ويقال هلا أيضاً) ٢(

  .الصالة بعد صالة العشاء ولو جمموعة مع املغرب مجع تقدمي: واصطالحاً
  .ذرويكره ترك التهجد ملن اعتاده بال ع

  .أي الصالة الواقعة يف الضحى، وهو وقت ارتفاع الشمس إىل الزوال) ٣(

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .وهو صحيح ،والترمذيأخرجه أبو داود  )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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  .)١(وصالة التراويح
  هل صالة الضحى هي صالة اإلشراق؟ :مسألة

  .)١(هي غريها: الذي اختاره الرملي يف شرحه أا هي، وقال ابن حجر
o عدد ركعات الضحى:  

يصبح علـى كُـلِّ   ": قال �أن النيب  �أقلها ركعتان ملا جاء عن أيب ذر 
سالمى من أحدكم صدقة، فكلُّ تسبيحة صدقة، وكل حتميدة صدقة، وكـل ليلـة   
صدقة، وكل تكبرية صدقة، وأمر باملعروف صدقة، وي عن املنكر صدقة، وجيزئ من 

  .)٢("ذلك ركعتان يركعهما من الضحى
يـوم  صلى  �وأكثرها مثان ركعات على الصحيح املعتمد، ملا جاء أنَّ النيب 

  .)٣(الفتح سبحة الضحى مثاين ركعات
o وقتها:  

، أي سبعة أذرع يف رأي العنيمن ارتفاع الشمس قدر رمح، وقدره العلماء ب
  .)٤(بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً

كانوا يفصلون بـني كـلِّ    –رضوان اهللا عليهم  –ومسيت بذلك ألن الصحابة ) ١(
  .بذلكتروحيتني بطواف ليسترحيوا وينشطوا 

وفعل صالة التراويح بالقرآن يف مجيع الشهر أفضل من تكرار سورة اإلخالص 
  .بعد كلِّ سورة من التكاثر إىل املسد

                                                           

  .حممد بن صاحل العثيمني القول األول ناواختار شيخ )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
   .أخرجه البخاري ومسلم) ٣(
  .–رمحه اهللا  –حممد بن صاحل العثيمني  ناكما قال شيخ )٤(
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......................................................................  
o عددها: 

أم كانوا يقومون على عهـد عمـر بـن    : عددها عشرون ركعة، ملا جاء
  .)١(يف شهر رمضان بعشرين ركعة �اخلطاب 
o وقتها:  

  .من بعد صالة العشاء إىل طلوع الفجر الصادق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه البيهقي )١(
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  )١(فصلٌ يف شروط الصالة
طهارةُ األعضاء : الصالة قبلَ الدخولِ فيها مخسةُ أشياء )٢(وشرائط

  ......................................................... )٣(من احلدث
  :صالة شروط وهذه الشروط على قسمنيلل) ١(

 .وقد تقدم الكالم عليها: شروط وجوب .١

هذا الفصل من أجـل    –رمحه اهللا  –وهي اليت عقد املصنف : شروط صحة .٢
  .بياا

  :والصالة هلا شروطٌ وأركانٌ وأبعاض وهيئات، وتعريف هذه األشياء ما يأيت
حـىت الفـراغ    هي كل ما وجب قبل الشروع يف الصالة، واستمر: الشروط - 

 .منها

 .بالفراغ منها )١(هي كل ما وجب بالشروع يف الصالة وانقطع: األركان - 

 .طلب الشرع جرب نقصها بسجود السهو ةنهي كلُّ س: واألبعاض - 

  .مل يطلب الشرع جربها بسجود السهو ةنهي كلُّ س: اهليئات - 
  .مجع شرط، وهو كلُّ ما فيه إلزام والتزام) ٢(

���D��C��B��A﴿: كرب واألصغر، لقـول اهللا تعـاىل  من احلدث األ) ٣(
����N�M��L��K��J��I���H��G��F��E

WV��U����T��S��RQ��P��O﴾)وحلديث ابن عمر )٢ ،– � �

                                                           

أنَّ الشرط ما كان خارجـاً عـن   : ة، وقيل يف بيان الفرق بينهماالشروط واألركان البد منهما لصحة الصال )١(
  .ماهية الصالة كطهارة األعضاء من احلدث والنجس، والركن ما كان داخلها كالركوع والسجود

  .٦: املائدة )٢(
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  ..........................................................، )١(والنجس
�.)١("ال يقبل اهللا صالة بغري طهور: "�قال رسول اهللا  –رضي اهللا عنهما  �

فمن أحرم بالصالة حمدثاً مل تنعقد صالته سواٌء كان ذاكـراً أم ناسـياً، وإن   
يف داخل الصـالة أم يف   وأحرم متطهراً مث أحدث بطلت صالته سواٌء علم بذلك وه

  .خارجها
  .الطهارة من النجاسة يف البدن والثوب واملكان) ١(

جز الـنجس، وهجـره   ، والر)٢(﴾©�������ª﴿: أما يف البدن فلقوله تعاىل
إذا أقبلت احليضة فدعي الصـالة وإذا أدبـرت   : "�تركه فال يتلطخ به، ولقول النيب 

  .)٣("فاغسلي عنك الدم وصلي

 –خلولـة   �، ولقول الـنيب  )٤(﴾¦��§��﴿: وأما يف الثوب فلقوله تعاىل
 حتيـه مث : "هلا �عندما سألته عن دم احليض يصيب الثوب، فقال  -رضي اهللا عنها 

  .)٥("اقرصيه مث اغسليه باملاء مث صلي
 –رمحـه اهللا   –وأما يف املكان فسيأيت معنا، ألن طهارة املكان جعله املصنف 

  .شرطاً مستقالً
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .٥: املدثر )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
  .٤: املدثر )٤(
  .أخرجه أبو داود والترمذي )٥(
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......................................................................  
فصـالته   فمن صلى وعليه جناسة وهو يعلم ا أو وهو حيملها أو متصلة به=

 علـى  باطلة باإلمجاع، وأما من صلى على بساط حتته جناسة فصـالته صـحيحة، أو  
  .جناسة طرفــه
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  ..........................................، )١(وستر العورة بلباسٍ طاهر
 :صحة صالته أيضاً، وأما من صلى ا ناسياً فله حالتان

ريه يف غسل النجاسة عند العلم إن علم ا مث نسيها وجب عليه القضاء لتقص .١
 .ا

واجبةٌ فال تسقط باجلهـل   إن مل يعلم ا وجب عليه القضاء أيضاً ألا طهارةٌ .٢
  .)١(كالطهارة من احلدث

  :والنجاسة على قسمني
 .وهي اليت تقدم الكالم عليها: جناسةٌ غري معفوٍ عنها .١

 .جناسةٌ معفو عنها، وقد تقدم الكالم عليها .٢

�����G��F��E��D��C��B��A﴿: لوة أو الظلمة، لقول اهللا تعـاىل ولو يف اخل) ١(

H﴾)استروا عورتكم عند كل صالة، ملا جاء عن ابن عبـاس  : ، واملـراد باآلية)٢
  .املراد به الثياب يف الصالة: يف تفسري اآلية –برضي اهللا عنهما  –

قبـل  ال ي: "�قال رسول اهللا : قالت -رضي اهللا عنها –وملا جاء عن عائشة 
  .)٣("اهللا صالةَ حائضٍ إال خبمار

  .وقد امجع العلماء على وجوب ستر العورة يف الصالة عند القدرة
  
  
  

                                                           

  .ال جيب القضاء، واختاره ابن املنذر والنووي يف شرح املهذب: وقيل )١(
  .٣١: األعراف )٢(
  .أخرجه الترمذي )٣(
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......................................................................  
ومن عجز عن ستر عورته فإنه يصلي عرياناً وال إعادة عليه، وكذلك مـن مل  

يغسله به صلى فيه وال إعادة عليه، وكذلك من حـبس   اًءومل جيد مجيد إال ثوباً جنساً 
يف مكان جنس وليس معه إال ثوب واحد فإنه يفرشه على النجاسة ويصلي عاريـاً وال  

  .إعادة عليه
ويشترط يف الساتر أن مينع لون البشرة فال يكفي الثوب الرقيق الذي ال مينـع  

  .من رؤية لون العورة
  :وهنا مسائل

 .رى من خالهلا لون العورةصالة يف السراويل الضيقة اليت يتكره ال - 

يكره للمصلي أن يصلي يف ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، ملا جاء عن  - 
ال يصلني أحدكم يف الثوب الواحد، : "�قال رسول اهللا : قال �أيب هريرة 

 .)١("ليس على عاتقه منه شيء

كـان  : قال �جاء عن أنس يكره للمصلي أن يصلى يف ثوب فيه صورة ملا  - 
اميطي عين قرامك هذا، : "�قرام لعائشة، سترت به جانب بيتها، فقال النيب 

، وكذلك تكره الصالة يف كلِّ ثـوبٍ  )٢("فإن تصاويره تعرض يل يف صاليت
 .يشغل املصلي كالثوب الذي عليه نقش

  
  
  

                                                           

  .متفق عليه )١(
  .٣٧٤: أخرجه البخاري )٢(
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  ...............، )٢(، والعلم بدخول الوقت)١(والوقوف على مكان طاهرٍ
يكره للرجل أن يصلي متلثماً، واملرأة متنقبة إال أن تكون حبضرة أجانـب ال   - 

حيترزون عن النظر وخشيت الفتنة وجب عليها وضع النقاب وحرم رفعه، ملا 
ى عن السدل يف الصـالة، وأن  : �أن رسول اهللا  �جاء عن أيب هريرة 

يستثىن من ذلك إذا تلثم  واملرأة كالرجل يف ذلك ولكن. )١(يغطي الرجل فاه
  .لعلّة

فال تصح صالة شخصٍ تالقي النجاسة بعض بدنه أو لباسه يف القيام أو القعود أو ) ١(
 )٢(صبوا عليه ذنوباً: "–ملا بال األعرايب يف املسجد  – �الركوع أو السجود، لقوله 

  .)٣("من ماء

��������������������﴿: ألن الصالة ال تصح قبله، لقول اهللا تعاىل) ٢(
��﴾)٤(.  

  :والعلم بدخول الوقت له ثالث مراتب
العلم بالنفس، وهو أن يعلم املصلي بنفسه بدخول الوقت احملدد شرعاً : األوىل

للصالة، ومثله إخبار الثقة عن علم وكذلك أذان املؤذن العارف يف الصحو، وجيـوز  
املؤذنون وغلب على الظـن  تقليده يف الغيم ألنه ال يؤذن إال يف الوقت غالباً، ولو كثر 

إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقاً، ما مل يكن بعضهم أخذ من بعضٍ وإال فهم كـاملؤذن  
  .الواحد

                                                           

  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وهو صحيح )١(
  .أي دلواً )٢(
  .متفق عليه )٣(
  .١٠٣: النساء )٤(
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االجتهاد بورد من قرآن أو درس علمٍ أو بصياح ديك جمرب، ومعـىن  : الثانية

لك أن يتأمل فيه كأن يتأمل يف اخلياطة هل أسرع فيهـا أو ال، ويف أذان  االجتهاد بذ
الديك هل هو قبل عادته أو ال، وهكذا، وال جيوز أن يصلى مستنداً لذلك مـن غـري   

  .اجتهاد فيه
تقليد اتهد عند العجز عن االجتهاد، ألن اتهد ال يقلد جمتهداً مـع  : الثالثة

حق البصري، وأما األعمى فله تقليد اتهد ولـو مـع    القدرة على االجتهاد، وهذا يف
  .القدرة على االجتهاد ألنه عاجز عن ذلك

  :فاخلالصة أن مراتب العلم بدخول الوقت ثالثة
  .العلم بالنفس، وما يف معناه .١
 .االجتهاد .٢

 .تقليد اتهد .٣

  .العجز إىل الثالثة إال مع ةفال ينتقل من املرتبة األوىل إىل الثانية، أو من الثاني
ومن غلب على ظنه دخول الوقت وصلى مث بان له أن الصالة وقعـت بعـد   

  .الوقت صحت الصالة، وإن بان له أن الصالة وقعت قبل الوقت أعادها
ومن صلى من غري أن يعلم بدخول الوقت أو من غري اجتهاد أو تقليد تهد 

  .مل تصح صالته وإن صادف الوقت لتخلف شرط من شروط صحة الصالة
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  .)١(واستقبال القبلة
��������������������﴿: يف حق القادر، لقول اهللا تعاىل) ١(

¤£��¢��¡������������أنه قـال للمسـيء يف    �، وملا جاء عن النيب )١(﴾���
  .)٢("إذا قمت إىل الصالة فأسبغ الوضوء مث استقبال القبلة: "صالته

يف القُرب، وظناً يف البعـد علـى   والفرض استقبال عني القبلة ال جهتها يقيناً 
  .املعتمد

  :ومراتب معرفة القبلة أربعة
  .العلم بالنفس .١
 .إخبار الثقة عن علم .٢

 .االجتهاد .٣

  .تقليد اتهد .٤
فالقادر على  العلم بالنفس ال جيوز له االجتهاد، وأما غري القادر فإن وجد من 

قادراً علـى االجتـهاد    خيربه عن علم اعتمده إن كان ثقة، فإن مل جيد من خيربه وكان
وشرط االجتهاد أن يكون عارفاً بأدلة القبلة فإن مل يكن . اجتهد واستقبل ما ظنه القبلة

  .عارفاً ا قلَّد مسلماً عدالً عارفاً باألدلة
  
  
  

                                                           

  .١٤٤: البقرة )١(
   .البخاري ومسلم أخرجه) ٢(
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يف شدة اخلوف، ويف النافلـة يف  : وجيوز ترك االستقبال يف حالتني
  .)١(السفر على الراحلة

  :استقبال القبلة يف حالتنيوجيوز للمصلي ترك ) ١(
يف شدة اخلوف والتحام الصفوف يف قتالٍ مباح فعند ذلك يصـلون  : األوىل

��L��K��J﴿: ركباناً ومشاةً ومستقبلي القبلة وغري مستقبليها، لقوله تعـاىل 

ON���M﴾)بالقتال املباح الفرار)١ لحقع  ، ويأو نـار   املباح كالفرار من ظاملٍ أو سـب
  .وحنو ذلك

ء كانت الصالة فرضاً أم نفالً مما خيـاف فواتـه كصـالة العيـدين     وسوا
  .والكسوفني

  .وال يصلي ما دام يرجو األمن إال إذا ضاق الوقت
أما الراكب فلـقول ابن عــمر  . يف النافلة يف السفر راكباً أو ماشياً: الثانية

 يصلي على راحلتـه يف السـفر حيثمـا    �كان رسول اهللا : –رضي اهللا عنهما  –
ألنه لو كُلِّف . يصلي على ظهر راحلته حيثُ توجهت به: )٣(ويف رواية. )٢(توجهت به

  .املسافر باستقبال القبلة ألدى ذلك إىل ترك األوراد والنوافل أو ترك مصاحل معايشهم
واعلم أن جهة املسافر قبلته، فال ينحرف عنها إال إىل القبلة ألا األصل، فإن 

  عامداً عاملاً بطلت صالته خمتاراً كان أو مكرهاً، وإن احنــرف إىلاحنرف إىل غريها 
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .للبخاري )٢(
  .٢٣٩: البقرة )٣(
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غريها لنسيان أو خطأ أو جلماح دآبة، فإن طال الزمن بطلت وإال فال ولكن يسـن أن  

  .يسجد للسهو ألن عدم ذلك يبطل الصالة
ى املسافر على النافلة على دابته فإنه ينحين للركوع والسجود ويكون وإذا صل

  .سجوده أخفض من الركوع للتمييز بينهما
وأما إذا كان ماشياً فإنه يركع ويسجد على األرض وله أداء التشهد ماشـياً  

  .لطوله كالقيام
لتمكنـه   وأما راكب السفينة وحنوها فإنه ال جيوز له التنفل فيها إىل غري القبلة

  .من ذلك
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  فصل يف أركان الصالة وسننِها
  ،)٢(، والقيام مع القدرة)١(النيةُ: وأركانُ الصالة مثانية عشر ركناً

  .قصد الشيء مقترنا بفعله: القصد، وشرعاً: وهي لغة) ١(
وحملها القلب، وال جيب النطق ا باللسان، ولكن يسن التلفظ ـا ليسـاعد   

  .، وال يكفي النطق باللسان مع غفلة القلب)١(لباللسان الق
ويشترط يف النية اجلزم باملنوي وأن تقارن تكبرية اإلحرام، والدليل عليها قوله 

واإلخـالص  : قال املاوردي. )٢(﴾	�����������������������������������﴿: تعاىل
اعتبـار النيـة يف   وأمجعت األمة على ". إمنا األعمال بالنيات: "�ولقول النيب . النية

  .الصالة
فإن أراد املصلي أن يصلي فرضاً وجب نية الفريضة وقصد فعلها، وتعيينها من 

  .صبح أو ظهر مثالً
يف الفرض، وهذا هو الركن الثاين من أركان الصالة، واملراد به االنتصاب حبيـث  ) ٢(

  .ماًال يكون منحنياً أو مائالً إىل ميينه أو يساره لدرجة ال يسمى معها قائ
وجيب على املصلى يف الفريضة القيام ولو استند إىل جدار أو حتامـل علـى   

  .عكاز
كانـت يب  : قال �والدليل على هذا الركن ما جاء عن عمران بن حصني 

صلِّ قائماً، فإن مل تستطع فقاعداً، فإن مل : "عن الصالة؟ فقال �بواسري فسألت النيب 
  .ذلك، وأمجعت األمة على )٣("تستطع فعلى جنب

                                                           

  .هذا املذهب، والصحيح أن التلفظ ا بدعة كما نص على ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وابن القيم وغريهم )١(
  .٥: البينة )٢(
  .أخرجه البخاري) ٣(
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  ....................................................، )١(تكبرية اإلحرام
وإذا كان املصلي عاجزاً عن القيام قعد للحديث السابق، وإذا صلى قاعداً فإنه 
يقعد كيفما شاء إلطالق احلديث السابق، وال ينقص ثوابه عن ثواب املصلي قائماً ألنه 

  .معذور
  :ضابط العجز

اد بالعجز عدم اإلمكان بل املراد به خوف اهلالك أو زيادة املرض أو ليس املر
  .خوف مشقة شديدة أو خوف الغرق، ودوران الرأس يف حق راكب السفينة وحنوها

  .هو أن ال يطيق القيام إال مبشقة غري حمتملة: وقال الشافعي
 فإن عجز عن القعود صلى جلنبه األمين مستقبالً القبلة بوجهـه، ويكـره أن  
يكون على اجلنب األيسر بال عذر، فإن عجز فيصلي مستلقياً على ظهـره، ويـومئ   
برأسه، فإن عجز فببصره، وال تسقط عنه الصالة وعقله ثابت لوجود مناط التكليـف  

  .وهو العقل
، وملا )١(..."إذا قمت إىل الصالة فكرب: "يف حديث املسيء صالته �لقول النيب ) ١(

مفتاح الصالة الوضوء، وحترميها التكبري، وحتليلُها : "قال �أن النيب  �جاء عن علي 
  .)٢("التسليم

وسميت هذه التكبرية بتكبرية اإلحرام، ألنه حيرم ا على املصلي مـا كـان   
  .حالالً له قبلها من مفسدات الصالة كاألكل والشرب والكالم وحنو ذلك

  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .وهو صحيح ،يأخرجه أبو داود والترمذ )٢(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

١��١��١��١�� 

  .....................................................، )١(وقراءةُ الفاحتة
ومل ينقل عنـه   �عن املصطفى  ةالوارد ا هيأل) اهللا اكرب: (وصيغة التكبري

، وهذا يف حق القادر علـى النطـق   )١("صلوا كما رأيتموين أصلي: " �غريه، وقال 
أما العاجز عنها فإن كان ال يقدر على التعلم أتى بالترمجة، وإن كان يقـدر  . بالعربية

ألن السفر وسـيلة إىل   ،ك وإن كلَّفه السفر إىل موضع يتعلم فيه العربيةفيجب عليه ذل
  ].ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب[واجبٍ، 

  .)٢("ال صالة ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب: "أنه قال �ملا جاء عن النيب ) ١(
وجتب قراءة الفاحتة يف كلِّ ركعة حفظاً أو نظراً يف مصحف أو تلقيناً أو حنـو  

لك، على اإلمام واملأموم واملنفرد سواء كانت الصالة سرية أم جهرية، فرضاً أم نفالً ذ
  .للحديث السابق

وال جيوز ترمجتها عند العجز لإلعجاز، وجتب قراءة الفاحتة جبميـع حروفهـا   
فلو أسقط حرفاً أو خفّف مشدداً أو أبدل حرفاً حبرف مل تصح قراءته وال . وتشديداا

  .صالته
أو كسـرها، أو كسـر كـاف    ) أنعمت(ن حلناً يغري املعىن كضم تاء ولو حل

مل جتزئه وتبطل صالته إن تعمد، وجتب إعادة القراءة إن مل يتعمـد وهـذا يف   ) إياك(
  .القادر على قراءة الفاحتة

وتسقط قراءة الفاحتة عن املسبوق يف صالة اجلماعة، فإا ال تتعني عليـه يف  
  .األصح

  
                                                           

  .أخرجه البخاري من حديث مالك بن احلويرث) ١(
 .أخرجه البخاري ومسلم) ٢(
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  ...................... )٢(، والركوع)١(لرحيم آيةٌ منهاوبسم اهللا الرمحن ا
بسـم اهللا  (فاقرءوا ) احلمد(إذا قرأمت : "قال �أن النيب  �ملا جاء عن أيب هريرة ) ١(

  .)١("فإا إحدى آياا) الرمحن الرحيم

، ولقول )٢(﴾�������������﴿: لقول اهللا تعاىل) ٢(
، واإلمجاع منعقد على ركنيته "مئن راكعاًمث اركع حىت تط: "للمسيء صالته �النيب 
  .ذلك

أن : إىل ركبتيه، وأكملـه  –بطن كفيه  –أن ينحين قدر بلوغ راحتيه : وأقلُّه
  .)٣()كأنه قابض عليهما(يمكِّن يديه من ركبتيه 

إذا ركعـت فضـع   : "للمسيء صـالته  �وكذلك يفرج بني أصابعه لقوله 
بعك، مث امكث حـىت يأخـذ كـلَّ عضـوٍ     رحاتيك على ركبتيك، مث فرج بني أصا

  .)٤("مأخذه
جايف ويله أن ي ٥(ي مرفقيه عن جنبيهحنوكذلك يسن(.  

إذا ركع بسط : �وكذلك يسن له أن يبسط ظهره ويسويه، فقد كان النيب 
  .)٧(، حىت لو صب عليه املاء الستقر)٦(ظهره وسواه

  
                                                           

  .أخرجه الدارقطين )١(
  .٧٧: احلج )٢(
  .أخرجه البخاري وأبو داود )٣(
  .أخرجه ابن خزمية وابن حبان )٤(
  .�كما روى ذلك الترمذي عن النيب  )٥(
  .أخرجه البيهقي )٦(
  .وهو صحيح ،اجةأخرجه الطرباين وابن م )٧(
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  .......................................، )٢(، واالعتدال)١(والطمأنينة فيه
ال يصب رأسه،  �ويسن يف الركوع أن يسوي بني رأسه وظهره، فقد كان 

  .)١(وال يقنع
  .فإن مل يستطع ذلك إال مبعني أو باالعتماد على شيٍء لزمه ذلك

والعاجز عن االحنناء ينحين قدر إمكانه، فإن عجز عن االحنناء أصـالً أومـئ   
  .ذلك أشار بطرفه برأسه، فإن عجز عن

: �، ولقول الـنيب  "مث اركع حىت تطمئن راكعاً: "للمسيء صالته �لقول النيب ) ١(
يا رسول اهللا، وكيف يسرق مـن  : ، قالوا"أسوأُ الناسِ سرقةً الذي يسرق من صالته"

  .)٢("ال يتم ركوعها وال سجودها: "صالته؟ قال
  .)٣(فعه من ركوعه عن هويهأن تستقر أعضاؤه راكعاً حبيث ينفصل ر: وأقلُّها
  .هو أن يستقر يف ركوعه واعتداله قدر تسبيحة: وقيل

من الركوع، وذلك بأن يعود بعد ركوعه إىل اهليئة اليت كان عليها قبل الركوع، ) ٢(
املسيء صالته بذلك، وكذلك ملـا جـاء عـن أيب     �والدليل على ركنيته أمر النيب 

ال جتزئ صالة ال يقيــم  : "�قال رسول اهللا  – عنه رضي اهللا –مسعود األنصاري 
  .)٤("فيها الرجل صلبه يف الركوع والسجود

  
  

                                                           

  .أي ال يرفع رأسه حىت يكون أعلى من ظهره) وال يقنع(أخرجه أبو داود وهو صحيح، ومعىن  )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أمحد والطرباين )٢(
  .بفتح اهلاء أفصح من ضمها أي سقوطه )٣(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٤(
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  .......................................، )٢(، والسجود)١(والطمأنينة فيه
وجيب أن ال يقصد برفعه غري االعتدال فلو رأى يف ركوعه حيةً مثالً فرفع من 

ه رفعه هذا عن رفع الصالة، فيجـب عليـه أن يرجـع إىل    الركوع فزعاً منها مل جيزئ
  .ركوعه ويعيد الرفع

مث ... يكـرب ... ال تتم صالة ألحد من الناس حـىت : "للمسيء صالته �لقوله ) ١(
، كذلك كان رسـول اهللا  )١("مسع اهللا ملن محده حىت يستوي قائماً: مث يقول... يركع
  .)٢(نهإذا رفع رأسه استوى حىت يعود كل فقارٍ مكا �

، )٣(﴾��������������﴿: مرتني، لقول اهللا تعاىل) ٢(
  ".مث اسجد حىت تطمئن ساجداً: "للمسيء صالته �ولقول النيب 

مباشرة بعض جبهته ما يصلي عليه من أرضٍ أو فرشٍ أو غري ذلك بغري : وأقلُّه
يف حر الرمضـاء   �شكونا إىل رسول اهللا : قال �حائل، حلديث خباب بن األرت 

، فلو مل جتب مباشرة املصـلي باجلبهـة ألرشـدهم إىل    )٤(جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا
  .سترها

فإن سجد على متصلٍ به يتحرك حبركته كالطاقية والعمامة مل تصح صالته إن 
  .كان عاملاً عامداً، وأما إن كان ناسياً أو جاهالً مل تبطل وأعاد السجود

  .ة صح سجودهوإن صلى على منفصلٍ عنه كالسجاد
  

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود واحلاكم )١(
  .وهو صحيح ،خرجه البخاري وأبو داودأ )٢(
  .٧٧: احلج )٣(
  .أخرجه الطرباين والبيهقي )٤(
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  ..........................، )٢(، واجللوس بني السجدتني)١(والطمأنينة فيه
واألظهر وجوب وضع جزء األنـف واليـدين    –رمحه اهللا  –وقال النووي 

أمرت بالسجود على سبعة أعظم علـى  : "�والركبتني وأطراف القدمني، لقول النيب 
  .)١("الركبتني، وأطراف القدمنياجلبهة وأشار بيده إىل أنفه، واليدين، و

وجيب أن ال يهوي لغري السجود فإن هوى بغري قصد وجب عليه أن يعود إىل 
  .االعتدال ليهوي منه

نفه، ويقول أأن يكرب هلويه بال رفعٍ، ويضع ركبتيه مث يديه مث جبهته و: وأكملُه
ـ   ) سبحان ريب األعلى وحبمده( مومةً ويضع يديه حذو منكبيه، وينشـر أصـابعه مض

للقبلة، ويفرق ركبتيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ومرفقيـه عـن جنبيـه يف ركوعـه     
  .)٢(–بإذن اهللا  –وسجوده، وتضم األنثى كما سيأيت 

: ، ويف روايـة )٣("إذا سجدت، فمكِّن لسجودك: "للمسيء صالته �لقول النيب ) ١(
إذا أنت سجدت، فأمكن وجهك ويديك، حىت يطمـئن كـلَّ عظـمٍ منـك إىل     "

  .)٤("موضعه
حىت تطمئن : "، ويف رواية"مث ارفع حىت تعتدل جالساً: "للمسيء صالته �لقوله ) ٢(

  .)٦(إذا رفع رأسه مل يسجد حىت يستوى جالساً �، وكان رسول اهللا )٥("جالساً
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود وأمحد )٢(
  .وهو حسن ،أخرجه ابن خزمية )٣(
  .–رمحه اهللا  –للزيادة انظر صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم لأللباين  )٤(
  .خاري ومسلمأخرجه الب )٥(
  .أخرجه البخاري ومسلم) ٦(
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  ....................، )٢(، واجللوس األخري، والتشهد فيه)١(والطمأنينة فيه
السجود غريه ملا تقدم معنا يف الركوع، وكذلك  وجيب أن ال يقصد برفعه من

جيب أن ال يطولَه، ألنه هو واالعتدال من الركوع ركنان قصريان ليسـا مقصـودين   
  .لذاما بل للفصل، وسيأيت حكم تطويلهما يف سجود السهو إن شاء اهللا

كـان   �أن يكرب بال رفع يد مع رفع رأسه من سجوده، ألن النيب : وأكمله
كان بفـرش رجلـه   : �، وجيلس مفترشاً ألن النيب )١(سه من السجود مكرباًيرفع رأ

، ويضع كفيه على فخذيه قريباً من ركبتيـه حبيـث تسـاوي    )٢(اليسرى فيقعد عليها
  .رؤوس أصابعه ركبتيه، وينشر أصابعه إىل القبلة قياساً على السجود وغريه

  ".الساًحىت تطمئن ج: "للمسيء صالته �وقد تقدم قول النيب ) ١(
كنـا نقـول قبـلَ أن    : قال �والدليل على فرضية التشهد حديث ابن مسعود ) ٢(
علينا التشهدي السالم على اهللا قبل عباده، السالم على جربيل، السـالم علـى   : فرض

ال تقول السالم على اهللا فـإن اهللا  : "�ميكائيل، السالم على فالن وفالن، فقال النيب 
التحيات هللا والصلوات والطيبات السالم عليك أيها الـنيب  : هو السالم، ولكن قولوا

ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، فإنه إذا قال ذلك أصـاب  
كلَّ عبد صاحل يف السماء أو يف األرض، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممد عبده 

  .)٣("ورسوله
  .أمر به �ن فرضاً، وأن النيب أخرب بأن التشهد كا �فابن مسعود 

  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
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  ........................، )١(والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم فيه
والدليل على ركنية اجللوس للتشهد األخري هو أنه حملٌ للتشهد الذي ذكـره  

وإذا جلس أي جلسة يف جلسات الصالة جاز لكن يسن أن جيلس يف  �ابن مسعود 
التورك وهي أن ينصب قدمه اليمىن، ويقدم رجله اليسرى ويقعد  التشهد األخري جلسة

وإذا : قـال  �قال يف صفة صالة النيب  �على مقعدته، حلديث أيب محيد الساعدي 
  .)١(جلس يف الركعة اآلخرة قدم رجلَه اليسرى، ونصب اليمىن وقعد على مقعدته

اهللا وبركاته سـالم   التحيات هللا، سالم عليك أيها النيب ورمحه: وأقل التشهد
  .علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن حممداً رسول اهللا

 –رضي اهللا عنهما  –وردت عدةَ صيغ منها ما جاء عن ابن عباس : وأكمله
التحيات املباركات : يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وكان يقول �كان النيب : قال

السالم علينا وعلى . السالم عليك أيها النيب ورمحةُ اهللا وبركاته. ت الطيبات هللالصلوا
  .)٢(أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممداً عبده ورسولُه. عباد اهللا الصاحلني

رويت أحاديث يف التشهد خمتلفـة  : واختار هذه الصيغة اإلمام الشافعي وقال
  .وكان هذا أحب إيلَّ ألنه أكملَها

��n��m��l��k���j��i﴿: أي يف التشهد األخري، لقوله تعـاىل ) ١(

�o﴾)ا ال جتـب يف غـري الصالة فتعــني: ، قالوا)٣وقد أمجع العلماء على أ  
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .رواه مسلم )٢(
  .٥٦: األحزاب )٣(
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  ، وترتيب األركان على ما )٢(ونية اخلروج من الصالة، )١(والتسليمة األوىل
قال : قال –ي اهللا عنه رض –وجوا فيها، وكذلك ملا جاء عن أيب مسعود األنصاري 

رنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسـكت، مث  ميا رسول اهللا أُ: بشري بن سعد
اللهم صلِّ على حممد، وعلى آل حممد، كما صليت على إبراهيم، وبارك : قولوا: "قال

  .)١("على حممد، وعلى آل حممد، كما باركت على إبراهيم يف العاملني، إنك محيد جميد
  .هلا من الصالة التشهد آخرها فتجب بعد التشهد واملناسب

  .اللهم صلِّ على حممد وآله: �وأقل الصالة على النيب 
اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى : وأكمله

آل إبراهيم، وبارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبـراهيم وعلـى آل   
  .إبراهيم إنك محيد جميد

  ".وحتليلها التسليم: "�لقول ) ١(
مرة واحدة ال يسقط منها حرفاً واحـداً،  ) السالم عليكم :  ( وأقلُّ التسليم

  .)٢("السالم عليكم: "أنه كان يسلم تسليمةً واحدة �ألنه ثبت عنه 
يسلم عن  �السالم عليكم ورمحه اهللا مرتني مييناً ومشاالً، ألنه كان : وأكمله

  .)٣()السالم عليكم ورمحه اهللا(، وعن يساره )م ورمحة اهللالسالم عليك(ميينه 
األصح أنه ال جتب نية اخلروج من الصالة قياساً على سائر العبادات، وألن النيـة  ) ٢(

  .السابقة منسحبة على مجيع الصالة
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه ابن خزمية والبيهقي )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
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  .)١(ذكرناه
  .، واإلقامة)٤(األذان: )٣(قبل الدخول فيها شيئان )٢(وسننها

  ".صلوا كما رأيتموين أصلي: "�لالتباع، ولقول ) ١(
  فإن ترك املصلي الترتيب عمداً بطلت صالته، وإن سها فما بعد املتروك لغـو
لوقوعه يف غري حمله، فإن تذكره قبل بلوغ مثله من ركعة أخرى فعله بعد تذكره فوراً، 

  .فإن تأخر بطلت صالته
  .من األركان شرع يف السنن –رمحه اهللا  –ملا فرغ املصنف ) ٢(
  .ومها من سنن الكفاية) ٣(
  .ذكر خمصوص يعلم به وقت الصالة املفروضة: لغة هو اإلعالم، ويف الشرع) ٤(

��A﴿: واإلذان واإلقامة مشروعان بالكتاب والسنة واإلمجاع، قـال تعـاىل  

HG��F��E��D��C��B﴾)إذا حضرت الصالة فليؤذن لكم : "�، وقال )١
  .)٢("أحدكم وليؤمكم أكربكم

يف الصالة املكتوبة للرجال سواء كـانوا مجاعـة أم    تانواإلقامة سنواألذان 
إين أراك تحـب  : "قال لـه  �أن النيب  �منفردين، ملا جاء عن أيب سعيد اخلدري 

فإنه  ،البادية والغنم فإذا كنت يف باديتك أو غنمك فأذنت للصالة فارفع صوتك بالنداء
  .)٣("ال شيٌء إال شهد له يوم القيامةال يسمع مدى صوت املؤذن جن وال إنس، و

  

                                                           

  .٥٨: املائدة )١(
  .خرجه البخاري ومسلمأ )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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......................................................................  
وأما بالنسبة جلماعة النساء أو املنفردة فيندب هلـن اإلقامـة ال األذان علـى    

ا، واإلقامة السـتنهاض احلاضـرات   املشهور، ألن األذان يخشى منه الفتنة برفع صو
  .يس فيه رفع صوتل

يندب هلن األذان واإلقامة لكن ال ترفع صـوا فـوق مـا تسـمع     : وقيل
  .صواحبها

  :ويشترط يف املؤذن ما يأيت
 .اإلسالم .١

 .التمييز .٢

 .العقل .٣

  .احلرية .٤
واألذان يتعلق بنظر املؤذن وال حيتاج إىل إذن اإلمام، خبالف اإلقامة فإا تتعلق 

  .بإذن اإلمام
قائماً، مستقبالً القبلة، متطهراً، حسـن الصـوت،    ويستحب أن يؤذن ويقيم

، )حي علـى الصـالة  (وعلى مكان عالٍ، أو على باب املسجد، وأن يلتفت مييناً عند 
، وأن يرفع صوته بالنداء إال مبسجد وقعت فيه مجاعـة  )حي على الفالح(ويساراً عند 

رى السيما يف فيسن أن ال يرفع صوته لئال يتوهم السامعون دخول وقت الصالة األخ
  .يوم الغيم

  :ويشترط يف األذان واإلقامة
 .الترتيب بني الكلمات .١

 .املواالة بينهما .٢
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  ...........................................)١(وبعد الدخول فيها
  .دخول الوقت إال أذان الصبح فمن نصف الليل .٣

ل اهللا ملا أمر رسـو : وصيغة األذان هي الواردة يف حديث عبداهللا بن زيد قال
بالناقوس ليضرب به الناس يف اجلمع للصالة، طاف يب وأنا نائم رجلٌ حيمل ناقوساً  �

نـدعو بـه إىل   : ما تصنع به؟ فقلت: يا عبداهللا أتبيع الناقوس؟ قال: يف يده، فقلت له
اهللا أكـرب  : قال تقول. بلى: أفال أدلك على ما هو خري من ذلك؟ فقلت: قال. الصالة

أكرب اهللا أكرب، أشهد أن ال إله إال اهللا أشهد أن ال إله إال اهللا، أشـهد أن   اهللا أكرب، اهللا
حممداً رسول اهللا أشهد أن حممداً رسول اهللا، حي على الصالة حي على الصالة، حي 

مث استأخر غري بعيد مث . على الفالح حي على الفالح، اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا
اهللا أكرب اهللا أكرب، أشهد أن ال إلـه إال اهللا أشـهد أن   : لصالةتقول إذا أقيمت ا: قال

  .حممداً رسول اهللا، حي على الصالة حي على الفالح، اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا
إـا لرؤيـا   : "فأخربته مبا رأيت فقـال  �فلما أصبحت أتيت رسول اهللا 

  .)١(..."حق
الصالة خري مـن  : ول بعد احليعلتنيويسن التثويب يف أذان الصبح وهو أن يق

يا رسول اهللا علِّمين األذان، فعلَّمه وقال : النوم، الصالة خري من النوم، قال أبو حمذورة
اهللا . الصالة خري مـن النـوم  . الصالة خري من النوم: فإن كان صالة الصبح قلت: "له

  .)٢("أكرب، اهللا أكرب، ال إله إال اهللا
  .صالة كما مر معناأي بعد التلبس بال) ١(
  

                                                           

  .أخرجه أبو داود وأمحد )١(
  .أخرجه أمحد وأبو داود )٢(
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٣(، القنوت)٢(التشهد األول: )١(شيئان( ،................................  
السنن اليت تكون بعد الدخول يف الصالة أكثر من ذلك، وهي تصل إىل عشـرين  ) ١(

  :سنة
بعده، والقعود هلا، والصالة  �التشهد األول، القعود له، والصالة على النيب 

لتشهد األخري، والقعود هلا، والقنوت، والقيام له، والصالة على النـيب على اآلل بعد ا
فيه، والصالة عل اآلل فيه، والقيـام هلـا،    �فيه، والقيام هلا، والسالم على النيب  �

  .والسالم عليهم فيه، والقيام هلا
وهذه السنن هي سنن األبعاض، وسميت بذلك ألا جترب بسجود السـهو،  

احلقيقية اليت هي األركان، وكلها جيرب تركها أو ترك شـيء منـها   فأشبهت األبعاض 
  .بالسجود، واألركان تزيد على ذلك بوجوب اإلتيان ا

  .أي اللفظ الواجب يف التشهد األخري، وال يسن بعده الصالة على اآلل) ٢(
  .مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد: يف اعتداله من الركعة الثانية بعد قوله) ٣(

ما زال رسول اهللا : قال �الدليل على سنية القنوت يف الصبح حديث أنس و
  .)١(يقنت يف الصبح حىت فارق الدنيا

  .هو ذكر خمصوص مشتمل على دعاء وثناء: وشرعاً. الدعاء: والقنوت لغة
وحيصل بكل ذكر اشتمل على دعاٍء وثناء كاللهم اغفر يل يا غفور، واألفضل 

يت، وعافين فيمن عافيت، وتولين فيمت توليت، وبارك يل اللهم اهدين فيمن هد: هو
فيما أعطيت، وقين شر ما قضيت، إنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يـذل مـن   
واليت، وال يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك احلمد علـى مـا قضـيت    

  .استغفرك وأتوب إليك، وصلى اهللا على النيب
                                                           

  .وهو ضعيف ،أخرجه أمحد وغريه )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

١��١��١��١�� 

  .)١(ن شهر رمضانويف الوترِ من النصف الثاين م
  : .................................مخس عشرة خصلَةً )٢(وهيآتها

علمين : قال –رضي اهللا عنهما  –والدليل على ذلك حديث احلسن بن علي 
  .)١(...اللهم اهدين فيمن هديت: كلمات أقوهلن يف قنوت الوتر �رسول اهللا 

بنية القنوت يف الصـبح سـهواً    ولو فعله املصلي يف غري اعتدال الركعة الثانية
  .سجد للسهو، ولو صلى خلف إمامٍ ال يقنت ومل يقنت فإنه يسجد للسهو
ال يـؤم  : "�يقنت اإلمام بلفظ اجلمع ويكره ختصيص نفسه بالدعاء، لقوله 

  .)٢("عبد قوماً فيخص نفسه بدعوة دوم، فإن فعل فقد خام
وال : مل يثبـت، قـال البيهقـي    والسنة أن يرفع يديه وال ميسح وجهه ألنه

  .يستحب مسح الصدر بال خالف بل نص مجاعة على كراهته
أنـه كـان    �قنوت الوتر يكون يف اعتدال الركعة األخرية، ملا روي عن علي ) ١(

  .)٤(، وكذا روي عن أُيب بن كعب)٣(يقنت يف النصف اآلخر من رمضان
كره ترك القنوت يف ويكره القنوت يف النصف األول من رمضان، وكذلك ي

  .النصف الثاين من رمضان، وجيرب بسجود السهو
هي الصفة اليت يكون عليها الشيء كالبيـاض وحنـو   : اهليئة يف اللغة. أي الصالة) ٢(

هي السنة اليت ال يجرب تركها بسجود السهو لعدم ورود جربها به، : واصطالحاً. ذلك
  .فلو سجد لذلك عمداً بطلت صالته

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٢(
 .أخرجه الترمذي) ٣(

 .أخرجه أبو داود) ٤(
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، )٣(، وعند الرفع منه)٢(، وعند الركوع)١(عند تكبرية اإلحرامِ رفع اليدينِ
  ........................................، )٤(ووضع اليمني على الشمال

ويرفع كفيه إىل حذو منكبيـه  . ويبتدئ الرفع من ابتداء التكبري وينهيه مع انتهائه) ١(
وإامـاه شـحمتيهما، وكفـاه     أي مقابلهما بأن حتاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه،

  .منكبيه، مع جعل بطنهما إىل القبلة
كان يرفع يديه حذو : �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عمر 

  .)١(منكبيه إذا افتتح الصالة
أي عند اهلوي للركوع فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبري عند ابتداء اهلوي للركوع، ) ٢(

  .فع حىت يصل إىل الركوعوميد التكبري بعد الر
 –رضي اهللا عنهما  –وكذلك عند القيام من التشهد األول، ملا جاء عن ابن عمر ) ٣(

إذا قام إىل الصالة رفع يديه حىت يكونا حذو منكبيه مث يكبر  �كان رسول اهللا : قال
فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهمـا كـذلك،   

، وأما عند القيام من التشهد األول فلما )٢("مسع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد": وقال
ورفع ذلك ابن عمـر  . أنه كان إذا قام من الركعتني رفع يديه: رواه نافع عن ابن عمر

  .)٣(�إىل النيب 
وضـع يـده الـيمىن علـى      �أنه رأى النيب : �ملا جاء عن وائل بن حجر ) ٤(

  .)٤(اليسرى

                                                           

  .البخاري ومسلمأخرجه  )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه البخاري وأبو داود )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(
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والتوج١(ه( ،..........................................................  
  . مث وضع يده اليمىن على كفِّه اليسرى والرسغ والساعد: )١(ويف رواية

  :وكيفية وضع اليدين
  .هو أن يضع كفَّيه حتت صدره وفوق سرته

التوجه الذي هـو  التوجه لغة هو اإلقبال على الشيء بوجهه، واملراد به هنا دعاء ) ١(
دعاء االستفتاح وهو مستحب يف الفرض والنفل لإلمام واملأموم واملنفـرد حـىت وإن   

  .شرع اإلمام يف الفاحتة أو أمن املأموم لتأمني إمامه قبل شروعه فيه
ويكون بعد تكبرية اإلحرام حىت وإن طال الفاصل ما مل يشرع يف االسـتعاذة  

  .ن عامداً أو ناسياً لفوات حملهأو القراءة ألنه يفوت ما سواء كا
وجهت وجهي للذي فطـر السـماوات واألرض   : ( ولفظه أن يقول املصلي

. إن صاليت ونسكي وحمياي وممايت هللا رب العاملني. حنيفاً مسلماً وما أنا من املشركني
  .)٢()ال شريك له وبذلك أُمرت وأنا من املسلمني 
  :مسة شروطوال يسن اإلتيان بدعاء التوجه إال خب

  .أن يكون يف غري صالة اجلنازة خبالف التعوذ فإنه يسن حىت يف صالة اجلنازة .١
 .أن ال خياف فوات وقت األداء .٢

 .أن ال يدرك املأموم إمامه يف االعتدال، فإن أدركه يف االعتدال فإنه ال يأيت به .٣

 .أن ال يشرع يف التعوذ عمداً أو سهواً .٤

 .هواًأن ال يشرع يف القراءة عمداً أو س .٥

                                                           

 .عند النسائي (١)

: أنه عليه الصالة والسالم كان إذا استفتح الصـالة كـرب مث قـال    �أخرجه مسلم عن علي بن أيب طالب  )٢(
  ... .وجهت وجهي
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  ........................................................، )١(واالستعاذة
أعوذ باهللا من الشيطان الـرجيم،  : وحتصل بكل لفظ يشتمل على التعوذ واألفضل) ٢(

  .)١(﴾	����������������������﴿: لقول اهللا تعاىل
هـا، وتفـوت   وهي تسن يف كلِّ ركعة، ويف الركعة األوىل آكد لالتفاق علي

  .بالشروع يف القراءة عمداً أو سهواً، ويسر ا يف الصالة السرية أو اجلهرية
وال تسن االستعاذة إال بشروط دعاء التوجه السابقة إال أا تسـن حـىت يف   

  .صالة اجلنازة
  :فائدة

  :السكتات املسنونة ست
 .سكتة بني التحرمي والتوجه .١

 .سكتة بني التوجه والتعوذ .٢

 .تعوذ والبسملةسكتة بني ال .٣

 .سكتة بني الفاحتة وآمني .٤

 .سكتة بني آمني والسورة .٥

  .سكتة بني السورة وتكبرية الركوع .٦
إال اليت بني آمني والسورة فهـي  ) سبحان(وكل هذه السكتات تكون مبقدار 

  .يف حق اإلمام يف اجلهرية بقدر قراءة املأموم للفاحتة
اً، والقـراءة أوىل ألن معـىن   ويسن لإلمام أن يشتغل فيها بقراءة أو دعاء سر

  .السكوت فيها عدم اجلهر ألنه ال يطلب السكوت حقيقة يف الصالة

                                                           

  .٩٨: النحل )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

١�١١�١١�١١�١ 

هواإلسرار يف موضع ،ه٢(، والتأمني)١(واجلهر يف موضع( ،.................  
ركعتا الفجر، والركعتان األوليان مـن  : املواضع اليت يسن فيها اجلهر بالقراءة هي) ١(

اء، وصالة اجلمعة، والعيدين، وخسوف القمر، وصـالة االستسـقاء،   املغرب والعش
  .والتراويح، ووتر رمضان

  .ويسن اإلسرار فيما عدا ذلك
  .وهذا بالنسبة لإلمام واملنفرد، أما املأموم فيسن يف حقه اإلسرار

  .يف جهر املرأة أن ال يسمع أجنيب صوا   ويشترط
يث يسمع من بقربِه، وحد اإلسـرار  وحد اجلهر أن يزيد على إمساع نفسه حب

  .أن يسمع نفسه فقط وال يكفي حتريك لسانه من غري إمساع
فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار  ولو صلى فائتا

أسر، أما إذا قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فاألصح أن االعتبار بوقت القضـاء  
  .اراً، وجيهر يف الظهر ليالًفيسر يف العشاء 

  .، آمني)وال الضالني:(وهو أن يقول بعد قوله تعاىل) ١(
  .والتأمني سنة يف كلِّ صالة، وجيهر ا يف اجلهرية، ويسر ا يف السرية

إذا أمن اإلمام فـأمنوا،  : "�قال رسول اهللا : قال �ملا جاء عن أيب هريرة 
 له ما تقدم من ذنبهفإنَّ من وافق تأمينه تأمني ر١("املالئكة غُف(.  

  .استجب يا اهللا) آمني(ومعىن 

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  ...........................................، )١(وقراءةُ سورة بعد الفاحتة
وليس يف الصالة ما تطلب فيه املقارنة غري التأمني، وإمنا طُلبت فيـه املقارنـة   

اإلمام أو أخره عن وقته املندوب فيه أمـن؛   ، فإن مل يؤمن"إذا أمن فأمنوا: "�لقوله 
  .ألن وقت التأمني قد دخل

يف الصبح واجلمعة، ويف األوليني من سائر الصلوات ما عدا صالة اجلنـازة فـال   ) ١(
كان يقرأ يف الظهـر   �أن رسول اهللا : �يقرؤها بعد الفاحتة، ملا جاء عن أيب قتادة 

 الركعتني األخريتني بأم الكتاب ويسمعنا اآليـة يف األوليني بأم القرآن وسورتني، ويف
أحياناً، ويطول يف الركعة األوىل ما ال يطول يف الثانية وهكذا يف العصر، وهكـذا يف  

  .)١(الصبح
ولكن األفضل أن  –سورة أو بعض سورة  –وبأي شيء قرأ من القرآن كفى 
  .يقرأ سورةً كاملة حىت وإن كانت قصرية

نة خاصة باإلمام واملنفرد، وأما املأموم فإذا كانت الصـالة سـرية   وهذه الس
فيسن له أن يسر أيضاً بقراءة ما زاد على الفاحتة، وأما إذا كانت جهرية فيسـن لـه   

©����ª»���¬��®�����°��﴿: اإلنصــات، لقولــه تعــاىل

±﴾)٢(.  
ة، وإطالتـه  يطيل الركعة األوىل على الثانية من صالة الصبح ومن كل صال �وكان 

   ،يقرأ يف صالة الصبح بنحو ستني آية إىل مائة �يف الصبح أكثر فقد كان 
  

                                                           

  .خرجه البخاري ومسلمأ )١(
  .٢٠٤: األعراف )٢(
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......................................................................  
إذا الشـمس  (وصالها بــسورة   ،وصالها بالروم ،)ق(وصالها بسورة = 

  .وصالها ،)كورت
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......................................................................  
باملعوذتني وكان يف السفر، وكان إذا مسع صوت الصيب خفف رمحة به وبأمه وكـان  

) هل أتى على اإلنسـان (السجدة وسورة ) آمل تنـزيل(يصليها يوم اجلمعة بـسورة 
فإنـه   ومل يرد عنه أنه اقتصر على بعضها كما يفعله كثري من الناس اليـوم  ،كاملتني

، واحلكمة يف قراءة السورتني كاملتني ملا أشتملتا عليه من ذكر املبـدأ  �خمالف هلدية 
واملعاد وخلق آدم ودخول اجلنة والنار وغري ذلك تذكرياً لألمة حبوادث يـوم القيامـة   

  .للعربة والعظة
كانـت  : فكان يطيلها أحياناً ويتوسط أحياناً أخرى قال أبو سعيد: أما الظهر

ظهر تقام فيذهب الذاهب إىل البقيع فيقضى حاجته مث يأيت أهله فيتوضأ ويدرِك صالة ال
) سبح اسم ربك األعلى(وكان يقرأ فيها تارة بـسورة . )١(يف الركعة األوىل �النيب 

  ).السماء والطارق(و) السماء ذات الربوج(وتارة بـسورة  ،)الليل إذا يغشى(و
صالة الظهر إذا طالـت، وبقـدرها إذا    فعلى النصف من قراءة: وأما العصر

  .قصرت
فكان هديه فيها أنه يطول تارة وال يطول أخرى فقد ثبت أنـه  : وأما املغرب

، ومرة بــسورة  )الطور(يف الركعتني، ومرة بـسورة ) األعراف(صالها بـسورة 
الـتني  (وقرأ فيها بــسوريت  ) سبح اسم ربك األعلى(، ومرة بـسورة )املرسالت(

  .وباملعوذتني وكلها آثار صحاح مشهورة )والزيتون
فيهـا   �ووقت ملعاذ ) التني والزيتون(بـسورة  �فقرأ فيها : وأما العشاء

  وحنوها) والليل إذا يغشى(و) سبح اسم ربك األعلى(و) الشمس وضحاها(بـسورة 
  

                                                           

  .رواه مسلم )١(
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  ....................................، )١(والتكبريات عند اخلفض والرفع
بعد ما صلى معه مث ذهب إىل بىن عمرو بـن عـوف   ) البقرة(بـسورة  وأنكر قراءته

  !".أفتان أنت يا معاذ: "فأعادها هلم بعد ما مضى من الليل ما شاء اهللا وهلذا قال
) اجلمعة والغاشية(أو ) اجلمعة واملنافقون(فكان يقرأ فيها بسورة : وأما اجلمعة
ر على قراءة أواخر السورتني فلـم  وأما االقتصا) سبح والغاشية(كاملتني، أو سوريت 

  .وهو خمالف هلديه عليه الصالة والسالم. قط �يفعله 
كـاملتني وتـارة   ) اقتربت(و) ق(فتارة يقرأ سورة : وأما القراءة يف األعياد

وهذا هو اهلدى الذي استمر عليه إىل أن لقي اهللا تعاىل وـذا  ) سبح والغاشية(سورة
  .ألئمة األعالم رضي اهللا عنهم أمجعنيأخذ خلفاؤه الراشدون من بعده وا

ال يعني سورة يف الصالة بعينها إال يف اجلمعة والعيدين وصبح يـوم   �وكان 
ما من : (روى أبو داود يف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال. اجلمعة

 يؤم الناس ا يف الصالة �املفصل سورة صغرية وال كبرية إال وقد مسعت رسول اهللا 
أمـا  . مل أنه مجع ينب سورتني يف الركعـة إال يف النفـل   �ومل يثبت عنه ). املكتوبة
  .فلم حيفظ عنه ذلك: الفرض

كان يكبر يف كلِّ خفضٍ ورفعٍ وقيامٍ وقعـود، وأبـو بكـر     �ملا جاء أنَّ النيب ) ١(
  .)١(وعمر

ة لئال ويسن مدها حىت يصل إىل الركن املنتقل إليه، وإن أتى جبلسة االستراح
  .خيلو جزء من صالته عن الذكر

ويسن لإلمام واملأموم املُبلِّغ اجلهر بالتكبري، وأما املنفرد واملأموم غـري املبلِّـغ   
  .فيسران بالتكبري ويكره هلم اجلهر ا
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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، والتشهد فيه، والتسـبيح يف  )١(مسع اهللا ملن محده ربنا لك احلمد: وقول
  ................................................والسجود،  )٢(الركوع

إذا قام للصالة يكبـر حـني    �كان رسولُ اهللا : قال �ملا جاء عن أيب هريرة ) ١(
يقيم صلبه من الركوع مث  ثحي) مسع اهللا ملن محده: (يقوم ويكبر حني يركع، مث يقول

  )١(.." .مث يكبر حني يهوى للسجود) ربنا لك احلمد: (يقول وهو قائم
 ويقول ذلك اإلمام واملأموم واملنفرد، واإلمام جيهر بسمع اهللا ملن محده، ويسر
بربنا لك احلمد، وأما املأموم واملنفرد فيسران ما إال املُبلِّغ فإنه يرفع صـوته، بقـول   

  .)٢(ألنه ناقل ومبلِّغ ما يقوم اإلمام) مسع اهللا ملن محده(
ربنا لـك  (ه محده وجازاه عليه، ومعىن تقبل اهللا من) مسع اهللا ملن محده(ومعىن 

  .ربنا لك احلمد على هدايتك إيانا) احلمد
اللـهم  (أو ) اللهم ربنا لك احلمد(أو ) ربنا ولك احلمد: (وللمصلي أن يقول

ملء السماوات، ملء األرض، وملء مـا  : (، وله أن يزيد على ذلك)ربنا ولك احلمد
الراضني بالتطويل أن يزيد على مـا   وللمنفرد وإمام احملصورين). شئت من شيء بعد

أهل الثناء واد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم ال مانع ملا أعطيت، (سبق 
  .)٣()وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

  ).سبحان ريب العظيم: (ويكره تركه، ويقول املصلي يف ركوعه) ٢(
  .كما سبق )سبحان ريب األعلى(ويقول يف سجوده 

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
ربنا لك احلمد فهو ناشئ من جهلهم وجهل األئمة حيث : وأما ما يقع اآلن من كون املبلغني جيهرون بقوهلم )٢(

  )).ربنا لك احلمد: ((مالك جيهر املبلغ بقولهأقروهم على ذلك هذا إذا كانوا شافعية، ألنه عند اإلمام 
، تأليف الشـيخ  �الة النيب ـــفة صــع انظر صـــللتوس �ول اهللا ــهذا ثابت عن رس وكل )٣(

  .١٣٦: –رمحه اهللا  –حممد ناصر الدين األلباين 



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

١��١��١��١�� 

ويقـبض   )٢(يبسطُ اليسـرى  )١(ووضع اليدين على الفخذين يف اجللوسِ
  ............................................... )٤(إال املسبحة )٣(اليمىن

على األقل مرة واحدة، وأدىن الكمال ثالث مرات، ويسن للمنفـرد وإمـام   
  .احملصورين الراضني بالتطويل الزيادة على ذلك

: كان يقول يف ركوعـه  �أن النيب  �الدليل على ما سبق حديث حذيفة و
  .)١(سبحان ريب األعلى: سبحان ريب العظيم، ويف سجوده

  ).وحبمده: (وجاء عند أيب داود والدارقطين زيادة
إذا ركع أحدكم فقـال  : "�قال رسول اهللا : قال �وجاء عن ابن مسعود 

هرات، متّ ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال سبحان ريب العظيم ثالث م: يف ركوع
  .)٢("سبحان ريب األعلى ثالث مرات فقد متِّ سجوده وذلك أدناه: يف سجوده

  .أي ووضع الكفني على أطراف الفخذين وذلك يف اجللوس للتشهد األول والثاين) ١(
مع ضم أصابعها إىل جهة القبلة على األصح، وال يفرج بينهما حبيـث تسـامت   ) ٢(

  .وسها الركبةرؤ
مث  أي ويقبض أصابع اليد اليمىن بعد وضعها منشورة، فيضـعها منشـورة أوالً  ) ٣(

  .يقبضها
بكسر الباء وهي اليت بني اإلام والوسطى، مسيت بذلك ألنه يشـار ـا عنـد    ) ٤(

ا عند السب شارالتسبيح، وتسمى السبابة أيضاً ألنه ي.  
 فإنه ال يشري بإصبع اليد اليسرى ألنـه  ولو أن رجالً كان مقطوع اليد اليمىن

  .سيفوت السنة املطلوبة فيها من البسط
                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أخرجه أبو داود والترمذي )٢(
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  ...............، )٢(، واالفتراش يف مجيع اجللسات)١(فإنه يشري ا متشهداً
وهو رافع هلا رفعاً مقتصداً مع ميل رأسها قليالً إىل القبلة، ويدمي رفعها إىل القيـام  ) ١(

  .سالم يف التشهد الثاينيف التشهد األول وإىل ال
باهلمزة وال يرفعهـا قبلـه علـى     هعند نطق) إال اهللا(الرفع عند قوله  ويبتدئ

  .يرفعها من أول التشهد: األصح، وقيل
وال يسن حتريكها، فإن حركها كره ذلك وال تبطل صالته يف األصـح ألن  

  .حركتها خفيفة
يف صـفة   – عنهما رضي اهللا –والدليل على هذه السنة ما جاء عن ابن عمر 

كان إذا جلس يف الصالة، وضع كفَّه اليمىن على فخذه الـيمىن،  : قال �صالة النيب 
وقبض أصابعه كلَّها، وأشار بإصبعه اليت تلي اإلام، ووضع كفَّه اليسرى على فخـذه  

  .)١(اليسرى
وهو أن جيلس الشخص على كعب اليسرى جاعالً ظهرها لـألرض، وينصـب   ) ٢(
  .دمه اليمىن، ويضع باألرض أطراف أصابعها جلهة القبلةق

وتسن هذه الصفة يف مجيع اجللسات الواقعة يف الصالة كجلوس االسـتراحة  
  .واجللوس بني السجدتني، وجلوس التشهد األول

وجلسة االستراحة هي جلسة لطيفة عقب سجدة ثانيـة ال يتشـهد عقبـها    
  .سجود التالوة يف الصالةوتستحب املواظبة عليها، وال تستحب عقب 

  .)٢(كان إذا فرغ من الركعة الثانية جلس مفترشاً �ملا جاء أن النيب 
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .صحيحوهو  ،أخرجه النسائي )٢(
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  .)٢(، والتسليمة الثانية)١(والتورك يف اجللسة األخرية
فإذا جلست يف وسط الصالة فاطمئن، وافتـرش  : " للمسئ صالته �لقوله 

  .)١("فخدك اليسرى، مث تشهد
فإذا جلـس يف  : وفيه �يف صفة صالة النيب  �الساعدي  ملا جاء عن أيب محيد) ١(

ونصب األخـرى،   –حتت رجله اليمىن املنصوبة  –الركعة اآلخرة قدم رجلَه اليسرى 
هعلى مقعدت ٢(وقعد(.  
هو أن جيلس املصلي على وركه األيسر، وينصب اليمىن ويخـرج  : والتورك

  .الرجل اليسرى من حتتها
عليه سجود السهو فإما يفترشان وال يتوركان يف التشهد أما املسبوق ومن 

  .األخري
كان يسلم عن ميينِه وعن مشاله حىت يرى  �أن النيب  �ملا جاء عن ابن مسعود ) ٢(

  .)٣("السالم عليكم ورمحه اهللا، السالم عليكم ورمحه اهللا: "بياض خذِّه
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والبيهقي )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٣(
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  الصالة فصل يف أمور ختالف فيها املرأةُ الرجلَ يف
مرفقيه عن  )١(فالرجلُ يجايف: واملرأةُ ختالَف الرجلَ يف أربعة أشياء

ويقلُّ بطنه عن فخذيه يف الركوع والسجود، وجيهر يف مواضـع   )٢(جنبيه
  ............................، )٤(، وإذا نابه شيٌء يف الصالة سبح)٣(اجلهر

  .يقال عند فالن جفوة أي بعدأي يباعد، ألن اافاة هي املباعدة ) ١(
أي يرفع بطنه عن فخذيه ألنه أنشط للعبادة، وأبعد عن هيئة الكساىل، وأبلـغ يف  ) ٢(

  .متكني اجلبهة واألنف من حمل السجود
أنه كان إذا سجد فرج بـني يديـه    �والدليل على اافاة ما جاء عن النيب 

أن  ان إذا سجد لو أرادت بهيمةأنه ك �وكذلك جاء عنه  .)١(حىت يرى بياض إبطيه
  .)٢(متر ملرت مما جيايف

  .وقد تقدم معنا مواضع اجلهر) ٣(
سواء كان مباحاً كإذنه يف دخول الدار للمستأذن عليه، أو مندوباً كتنبيه إمامـه  ) ٤(

إذا سها، أو واجباً كإنذار أعمى أو غافل من الوقوع يف مهلك فإن مل حيصل اإلنـذار  
: �الفعل املبطل للصالة وجب، وتبطل به صالته على األصح، لقولـه  إال بالكالم أو 

، )٣("وإمنا التصفيق للنسـاء  ،من نابه شيء يف صالت فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه"
  ".سبحان اهللا: من نابة شيٌء يف صالته فليقل: ")٤(ويف رواية

  .وإذا سبح الرجل فليقصد الذكر واإلعالم
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه أبو داود )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
  .للبخاري )٤(
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ه١(وعورت( ما ،هته وركبتربني س)٢(.  
، وختفض صوتها حبضرة الرجـالِ  )٣(واملرأةُ تضم بعضها إىل بعضٍ

  ......................، )٥(، وإذا ناا شيئٌ يف الصالة صفَّقت)٤(األجانب
  .عبداً الذكر ولو صبياً سواء كان حراً أمعورة ) ١(
، )١("ما بني السرة إىل الركبـه عـورة  : "�والسرة والركبة ليسا بعورة، لقوله ) ٢(

ال تـربِز  : "�لعلي بن أيب طالب  �، ولقوله )٢("غط الفخذ فإنه عورة: "�ولقوله 
  .)٣("فخذَك وال تنظر إىل فخذ حي أو ميت

واعلم أن السرة والركبة ليستا بعورة وأن الواجب ستر بعضهما ألن مـا ال  
  .يتم الواجب إال به فهو واجب

ق بطنها بفخذيها يف ركوعها وسجودها، وتضم ركبتيها، وقدميها، ألنـه  فتلص) ٣(
  .أستر هلا

ختفض صوا حبيث ال يسمعها من صلت حبضرته من الرجال األجانب خشـية  ) ٤(

، وإن )٤(﴾a��`��_��^��]���\��[��Z﴿: الفتنة، لقولـه تعـاىل  
مساع صـوا  جهرت حبضرم كره، ألن األصح أن صوت املرأة ليس بعورة فال حيرم 

  .إال عند خوف الفتنة
حىت وإن مل يكن عند رجال أجانب على املعتمد، وإذا سبحت املـرأة، وصـفق   ) ٥(

  .الرجل مل يضر لكنه خالف السنة
                                                           

 .أخرجه احلاكم والطرباين يف األوسط )١(

  .أخرجه الترمذي )٢(
  .داود ابن ماجة أخرجه أبو )٣(
  .٣٢: األحزاب )٤(
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ةاحلُر نوعـروة  )٣(يف الصالة إال وجهها وكفَّيهـا  )٢(عورةٌ )١(ومجيع بد ،
ة٤(األم( ل يف الصالةالرج كعورة)٥(.  

أا سـألت   -رضي اهللا عنها  –قدميها على املعتمد حلديث أم سلمة حىت بطن ) ١(
نعم، إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور : "أتصلي املرأة يف درع ومخار؟ قال: �النيب 

  .)١("قدميها
  .يعين يف الصالة) ٢(

������������﴿: من رؤوس األصابع إىل الكوعني ظهراً وبطنـاً، لقولـه تعـاىل   ) ٣(

  .، وهو مفسر بالوجه والكفني)٢(﴾	���������������
وأما عورة املرأة احلرة خارج الصالة مجيع بدا عند الرجال األجانب، وأمـا  
عند النساء املسلمات أو الرجال احملارم فعورا ما بني السرة والركبة، وعورا عنـد  

  .النساء الكافرات ما عدا ما يبدو عند املهنة
  .برة أو مكاتبةاجلارية ولو مبعضة أو مد) ٤(
  .وأما خارج الصالة فكاحلرة، الشتراكهما يف األنوثة وخوف الفنتة) ٥(
  
  
  
  
  

                                                           

 .أخرجه أبو داود) ١(

 .٣١: النور) ٢(
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  فصل يف مبطالت الصالة
  .....، )٣(الكالم العمد: )٢(أحد عشر شيئاً )١(والذي يبطلُ الصالة

  .فرضاً أو نفالً، ومثلها سجدة التالوة والشكر وصالة اجلنازة) ١(
لشرب شيئني، واملراد التقريب للمبتدئ وإال فهي تزيـد علـى   أي بعد األكل وا) ٢(

ذلك، ألن منها تطويل الركن القصري عمداً وهو االعتدال واجللوس بني السـجدتني،  
وختلف املأموم عن إمامه أو تقدمه عليه بركنني بال عذر، كمن تأخر عنه بالركوع أو 

  .خالفة، وغري ذلكالرفع منه، وكذا لو تقدمه ما عليه عمداً، لفحش امل
ال تقم، أو أقعـد، أم  : الصاحل خلطاب اآلدميني سواء تعلق مبصلحة الصالة كقوله) ٣(

مـن  ) قِ(ال، ولو كان الكالم مكوناً من حرفني وإن مل يفهما أو حرف مفهم حنـو  
من الوعي، خبالف حرف غري مفهم ما مل يكن قاصداً اإلتيان بكـالمٍ  ) عِ(الوقاية، و

  . بطلت صالته، ألنه نوى املبطل وشرع فيهمبطلٍ، وإال
كنا نتكلم يف الصالة : أنه قال �والدليل على ذلك ما جاء عن زيد بن أرقم 

فأمرنـا بالسـكوت    )١(﴾H���G��F﴿: يكلم الرجل منا صاحبه حىت نزلت
  .)٢(ونهينا عن الكالم

  .)٣("غالإنَّ يف الصالة لش: "قال �أنَّ النيب  �وملا جاء عن ابن مسعود 
إن هذه الصالة : "وقد مشَّت عاطساً  –ملعاوية بن احلكم السلمي  �ولقوله 

  .)٤("ال يصلح فيها شيٌء من كالم الناس، إمنا هو التسبيح والتكبري وقراءةُ القرآن
                                                           

  .٢٣٨: البقرة )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(
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  ..............................................الكثري املتوايل،  )١(والعمل
ة إال مع العلم بالتحرمي وأنه يف صالة، أما مـع  والكالم العمد ال يبطل الصال

عدم العمد بأن سبق إليه لسانه أو مع عدم العلم بالتحرمي أو مع عدم العلـم بأنـه يف   
  :صالة، فله حالتان

إن كان ما أتى به كالماً قليالً عرفاً، وضبط بست كلمات عرفية فأقل، أخذاً  .١
كان قريب عهد باإلسالم مل يضر إن  �من حديث ذي اليدين يف سهو النيب 

أو نشأ بعيداً عن العلماء، فيكون جاهالً معذوراً خبالف غريه لتقصريه يف ترك 
  .التعلم فيكون غري معذور

إن كان كثرياً عرفاً، وضبط بأكثر من ست كلمات عرفية ضر ألنـه يقطـع    .٢
  .نظم الصالة، وألن سبق اللسان والنسيان يف الكثري نادر

  :لبكاء واألنني والنفخ والسعالحكم التنحنح وا :مسألة
إن ظهر بواحد منها حرفان فأكثر بطلت الصالة، وأما إن غلبه فإنه يعـذر يف  

  .اليسري منه، وإن ظهر منه حرفان ولو يف كلِّ نفخة
  :العمل يف الصالة ال خيلو من حالتني) ١(

أن يكون من جنسها، كزيادة ركوع أو سـجود أو جلـوس وإن مل   : األوىل
ه ال على وجه املتابعة من املسبوق وهذا يبطل الصالة، بشرط أن يكون الفعل يطمئن في

من أركان الصالة ألن زيادته له تأثري يف تغيري نظم الصالة أشد من السـنن كجلسـة   
  .االستراحة بعد سجود التالوة

  .ويعذر يف ذلك الناسي واجلاهل لقرب عهده باإلسالم أو لبعده عن العلماء
وحك الرأس وحنو ذلـك   ةكون من غري جنسها كاخلطوة والضربأن ي: الثانية

  :فال خيلو من أمرين
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  ..........................................................، )١(واحلدث
أن يكون كثرياً، فإن كان كثرياً واحلاجة ال تدعو إليه فإنـه يبطـل الصـالة     .١

، وأما إذا دعت احلاجة ]ه ألن سهو العمل املبطل كعمد[ باإلمجاع ولو سهواً 
إليه كصالة اخلوف أو املتنفل على الراحلة إذا احتاج لتحريك يده أو رجلـه  

 .فإن الصالة ال تبطل به

  :ويشترط يف احلركات الكثرية املبطلة ما يأيت
أن تكون كثريةً عرفاً، وضبطت بثالثة أفعال فأكثر ولـو بأعضـاء متعـددة      -  أ

، وحيسب الذهاب والعودة مرة، أمـا إذا  بأعضاء ثقيلة كأن حرك رأسه ويديه
كان بعضو خفيف فال تبطل الصالة كحركة اإلصـبع مـن غـري الكـف     

 .وكحركة اللسان واألجفان والشفة ولو مراراً ألا ال تخلّ يئة الصالة

عرفاً، بأن ال يكون بـني احلركـة واحلركـة     –متتابعة  –أن تكون متوالية   -  ب
  .األخرى ما يسع ركعة بأخف ممكن

  .أن يكون قليالً، فإنه ال يبطل الصالة ولو عمداً إال بقصد اللعب أو األكل .٢
إذا فسـا أحـدكم يف صـالته    : "�األصغر أو األكرب عمداً أو سهواً، لقولـه  ) ١(

وال يقبل اهللا صـالة أحـدكم إذا   : "�، ولقوله )١("فلينصرف فليتوضأ وليعد صالته
  .)٢("أحدث حىت يتوضأ

ة باحلدث إذا كان قبل التسليمة أما إذا أحدث بعدها فإنه وحمل بطالن الصال
ال يضر، ألن طرؤ املُفِسد بعد التحلل من العبادة ال يؤثر، ويستحب ملـن أحـدث يف   

  .صالته أن يأخذ بأنفه مث ينصرف ليوهم الناس أنه رعف ستراً على نفسه
                                                           

  .أخرجه أبو داود )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  .................، )٣(، واستدبار القبلة)٢(، تغيري النية)١(وانكشاف العورة
وكذلك يلحق باحلدث النجس الذي ال يعفى عنه إذا وقع على ثوب أو بدن 
املصلي فإنه يبطل الصالة إال إذا حناها حاالً من غري قبض النجاسة وال محلها بأن وضع 
يده على الطاهر فدفعه فإن الصالة صحيحة، مثل أن تطرأ النجاسـة علـى العمامـة    

  .جهة النجاسة ويلقيها عنه فيحمل العمامة من غري
ألن سترها شرط من شروط صحة الصالة كما تقدم، والعورة إن كشفها املصلي ) ١(

عمداً بطلت صالته ولو سترها يف احلال، وإن كشفتها الريح فسترها املصلي يف احلال 
  .مل تبطل الصالة

مبجـيء   كأن نوى اخلروج من الصالة، أو تردد فيه، أو علق اخلروج من الصالة) ٢(
  .أحد ألن كل هذا ينايف النية، ومن شروط النية بقاؤها
  :وقلب نية الصالة إىل صالة أخرى له حاالت

  .أن يقلب النية من فرضٍ إىل فرضٍ آخر، يبطل الصالة: األوىل
أن يقلب النية من فرضٍ إىل نفلٍ مطلق ليدرك مجاعة مشروعة وهـو  : الثانية

  .ح ذلكمنفرد فسلَّم من ركعتني ليدركها ص
أن يلقب النية من فرضٍ إىل نفلٍ معني كركعيت الضحى فـال تصـح   : الثالثة

  .الفتقاره إىل التعيني
ألن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصالة، وتبطل الصالة ولـو حتـول   ) ٣(

املصلي عن القبلة ببعض صدره مييناً أو يساراً ولو حرفه إنسان قهراً بطلت صالته ولو 
ندرة ذلك يف الصالة، خبالف ما لو احنرف عنها جاهالً أو ناسياً وعاد عاد عن قرب ل

  .عن قرب فال تبطل صالته
  .لنافلة يف السفر، ويف صالة اخلوف كما تقدماوجيوز االحنراف عن القبلة يف 
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  .)٣(، والردة)٢(، والقهقهة)١(واألكل والشرب
ئل عن االلتفـات  س �ويكره االلتفات بالوجه مينة أو يسرة ملا جاء أن النيب 

، إال حلاجـة فـال   )١("هو اختالس خيتلسه الشيطان من صالة العبد: "يف الصالة، فقال
ثوب بالصالة أي صالة الصبح فجعل رسول : قال �يكره حلديث سهل بن احلنظلية 

فارساً إىل الشعب مـن   �وقد كان أرسل . )٢(يصلي وهو يلتفت إىل الشعب �اهللا 
  .الليل حيرس

كل والشرب يعد معرضاً عن الصالة ألنه يناقضها، واألكل والشرب لـه  ألنه باأل) ١(
  :حاالت

  .إن كان عامداً عاملاً بالتحرمي ذاكراً فإن الصالة تبطل بالكثري والقليل: األوىل
إن كان جاهالً بالتحرمي لقرب عهده باإلسالم أو نشأ يف بادية بعيـدة  : الثانية

ة تبطل بالكثري وال تبطل بالقليل، ألن الصالة عبادة عن العلم أو كان ناسياً فإن الصال
  .ذات أفعال وأقوال منظومة، واألكل الكثري يقطع نظمها خبالف القليل

وهي الضحك، فإن تعمد املصلي ذلك بطلت صالته، ألنه ينايف العبادة خبـالف  ) ٢(
  .ماملغلوب على أمره، وتبطل الصالة إذا بان بالضحك حرفان فأكثر، أو حرف مفه

إن اهللا ثالـث  : وهي قطع اإلسالم إما بفعل كالسجود لصنم، أو بقولٍ كقـول ) ٣(
ثالثة، أو كاالستغاثة بغري اهللا، أو باعتقاد كاعتقاد عدم وجود اهللا، كفـر يف احلـال   

  .وبطلت صالته
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .أخرجه أبو داود )٢(
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  فصل فيما تشتمل عليه الصالة
فيهـا سـبعةَ عشـر    : )٢(سبع عشرةَ ركعةً )١(وركعات الفرائضِ

اً، وأربع وثالثون سجدةً، وأربع وتسعون تكبريةً، وتسعةُ تشهدات ركوع
  .)٣(مخسةٌ منها فرض، وعشر تسليمات، ومئةٌ وثالثٌ ومخسونَ تسبيحة

يف الصـبح  : ومجلة األركان يف الصالة مئتان وأربعةٌ وثالثون ركناً
ومخسون  ثالثون ركناً، ويف املغرب اثنان وأربعون ركناً، ويف الرباعية أربعةٌ

  .ركناً
  .............، )٥(صلّى جالساً )٤(ومن عجز عن القيام يف الفريضة

  .يف كلِّ يومٍ وليلة يف صالة احلضر إال يوم اجلمعة) ١(
  .أما يوم اجلمعة فعدد ركعات الفرائض يف يومها مخس عشر ركعة) ٢(

شر وأما عدد ركعات صالة السفر يف كلِّ يومٍ للذي يقصر الصالة فإحدى ع
  .ركعة

  .باعتبار أدىن الكمال) ٣(
ملشقة تلحقه يف قيامه حبيث تذهب خشوعه أو كماله، وهو مراد من عبر باملشقة ) ٤(

: الشديدة، ألن إذهاب اخلشوع أو كماله ينشأ عن مشقة شديدة، لذلك قال الرافعـي 
ن وال نعين بالعجز عدم اإلمكان فقط، بل ما يشمل خوف اهلالك أو الغـرق أو دورا 

  .وقد تقدم معنا. رأس يف حق راكب السفينة أو زيادة مرضٍ أو طول مشقة شديدة
  .على أي هيئة شاء ولكن افتراشه يف موضع قيامه أفضل من تربعه يف األظهر) ٥(
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، وإن )أي على جنبيه األميـن ( )١(ومن عجز عن اجللوس صلى مضطجعاً 
لي بطرفه وينـوي  عجز عن ذلك يصلي باإلمياء، وإن عجز عن ذلك يص

٢(بقلبِه(.  
واألفضل أن يكون على جنبه األمين، ويكره على األيسر بال عذر، ويستقبل القبلة ) ١(

  .بوجهه ومقدم بدنه وجوباً، وجيب أن جيلس للركوع والسجود إن مل يشق عليه
ومن عجز عن اإلمياء بطرفه أجرى أركان الصالة على قلبه، وال يتركها مـا دام  ) ٢(

  .ه ثابتاًعقل
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  )١(فصل يف سجود السهو
  .، وسنةٌ، وهيئةٌ)٢(فرض: واملتروك من الصالة ثالثةُ أشياء

٣(فالفرض( :السهو عنه سجود ال ينوب)٤( ،.....................  
نسيان الشيء، والغفلة عنه، واملراد به هنا هو مطلق اخللل الواقـع يف  : السهو لغة) ١(

  .سواء كان عمداً أو نسياناًالصالة 
  .واملراد به الركن فقط) ٢(

  :وتارك الفرض ال خيلو من أمرين
  .أن يتركه عمداً، وهذا يبطل الصالة: األول
  .أن يتركه سهواً، وهذا ال يبطل الصالة، وسيأيت بيان حكمه: الثاين

  .واملراد الفرض املتروك سهواً، ألن املتروك عمداً تبطل الصالة بتركه) ٣(
أي ال يقوم مقامه وال يكفي عنه بل إن ذكره وهو يف الصالة أتى به فوراً وجوباً ) ٤(

ألن من سها يف صالته عن فرضٍ فما بعد املتروك لغو، فإن تذكّر قبل أن يأيت مبثله أتى 
وهـذا يف حـق اإلمـام    . به، وإال متت به ركعته لوقوعه، وتدارك الباقي من صالته

ك زيادة يف صالته سجد للسهو، وإن مل تكن زيادة مل يسجد واملنفرد، مث إن كان هنا
  .للسهو

إن سجد املصلي قبل أن يركع سهواً، مث تذكره فإنه يقوم : مثال وجود الزيادة
  .ويركع مث يتم صالته ويسجد للسهو جلرب الزيادة

إن ترك السجدة األخرية من الركعـة األخـرية، مث   : مثال عدم وجود الزيادة
  .مه، فإنه يأيت ا وال يسجد للسهو لعدم الزيادةتذكرها قبل سال

أما املأموم فإنه يتدارك ما فاته من الفرض بعد سالم إمامه بركعة، ويسـجد  
  .للسهو للزيادة
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  .)٣(، وسجد للسهو)٢(، وبىن عليه)١(بل إن ذَكَره والزمانُ قريب أتى به
مان تدارك ما فاته وسـجد  وإن ذكر ما فاته من الفرض بعد السالم ومل يطل الز) ١(

  .للسهو، وإن طال الزمان استأنف الصالة من أوهلا
 �يعترب بالقدر الذي نقلَ عن النيب : وضابط الزمان الطويل هو العرف، وقيل

بعد أن سلَّم من ركعتني سهواً من صالة الظهـر   �وهو أنه  �يف قصة ذي اليدين 
ها وفيهم أبوبكر وعمـر فهابـا أن   مث قام إىل خشبة يف مقدم املسجد فوضع يده علي

ذا اليدين  �أقصرت الصالة؟ ورجل يدعوه النيب : يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا
بلى قد نسـيت، فصـلى   : ، قال"مل أنس ومل تقصر:"أنسيت أم قصرت؟ فقال: فقال

ركعتني مث سلّم مث كبر فسجد مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه فكرب مث وضع رأسه 
  .)١( .د مثل سجوده أو أطول مث رفع رأسه وكربفكرب فسج

ما بقي من الصالة وإن تكلم بعد السالم أو استدبر القبلة أو خرج من املسـجد  ) ٢(
  .العتقاده أنه ليس يف صالة

  :وسجود السهو سنة ألحد أربعة أسباب) ٣(
١.    اليت تقدم الكالم عليها، أو كلمـة أو حـرف ،ترك بعضٍ من أبعاضِ الصالة

 .لو عمداًمنها و

فعل ما يبطل عمده وال يبطل سهوه، إذا فعله ناسياً أو جاهالً، كاألكل القليل  .٢
والكالم القليل، وزيادة ركنٍ فعلي، أما الذي ال يبطـل عمـده وال سـهوه    
كااللتفات واخلطوة واخلطوتني وغريمها سوى ما يأيت يف الثالث فال يسـجد  

 .له

  
                                                           

  .–رضي اهللا عنه  –لم عن أيب هريرة أخرجه البخاري ومس )١(
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  .)٣(د التلبس بالفرضِبع )٢(ال يعود إليها: )١(والسنةُ
نقلُ ركنٍ قويل أو بعضه إىل غري حملِّه، فمن نقل ركن قويل أو بعضـه ولـو    .٣

عمداً يف غري التكبري والسالم إىل غري حمله كأن يقرأ الفاحتة يف غري حمل القراءة 
 �كالركوع أو يتشهد التشهد األخري يف غري حمله كالقيام أو يصلي على النيب 

 .كالسجود �على النيب يف غري حمل الصالة 

 .يف غري التكبري والسالم احتراز عنهما فإن نقلهما عمداً مبطلٌ: وقلنا 

فإن أوقع املصلي ركناً فعلياً من أركان . إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة .٤
الصالة وهو متردد حال فعله يف زيادته كأن يتـردد يف تـرك الركـوع أو    

وإن كان حيتمل أن يكون زائداً، أمـا لـو   السجود فإنه جيب عليه أن يأيت به 
تردد يف الزيادة بعد الفعل كأن شك يف التشهد األخري أصلى أربعاً أم مخسـاً  

  .فال يندب له السجود لذلك
  .أي اليت جترب بسجود السهو وهي سنن األبعاض) ١(
ابعـة  إن تركها اإلمام أو املنفرد عمداً أو سهواً، وإن كان مأموماً عاد وجوبـاً ملت ) ٢(

  .إمامه
كالقيام يف صورة ترك التشهد األول، وكالسجود يف صورة ترك القنـوت، بـل   ) ٣(

إذا قـام اإلمـام يف   : "قال �أن النيب  �حيرم عليه العود ملا جاء عن املغرية بن شعبة 
الركعتني فإن مل يستتم قائماً فليجلس، وإن استتم قائماً فال جيلس ويسجد سـجديت  

  .)١("السهو
  
  

                                                           

  .أخرجه أمحد وأبو داود وهو صحيح )١(
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  . )٣(، وال يسجد للسهو عنها)٢(ال يعود إليها بعد تركها: )١(ةُواهليئ
  ................................................... )٤(وإذا شك

صالة الظهر  �صلّى لنا رسول اهللا : أنه قال �وملا جاء عن عبداهللا بن حبينة 
الصالة وانتظر الناس فقام يف الركعتني األوليني ومل جيلس، فقام الناس معه، حىت قضى 

  .)١("تسليمه كرب وهو جالس، وسجد سجدتني قبل أن يسلم مث سلم
فإن عاد عامداً عاملاً بالتحرمي بطلت صالته، وإن كان جاهالً أو ناسياً مل تبطل 

  .صالته لكنه يسجد للسهو
هو أن يصل إىل حمل جتزئ فيـه  : وضابط التلبس بالفرض يف الصورة األوىل

  .ن يصري إىل القيام أقرب منه إىل أقل الركوعالقراءة ولو بأ
بأن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس والتحامـل  : ويف الصورة الثانية

  .وإن مل يطمئن
  .كالتسبيحات يف الركوع أو السجود وتكبريات االنتقال وغريها) ١(
ا، أنه سجد للسـهو عنـه   �سواء تركها عمداً أم سهواً، ألنه مل ينقل عن النيب ) ٢(

  .وألا ليست أصالً يف الصالة وال تشبه األصل
وإن سجد للسهو عنها عاملاً عامداً بطلت صالته، وإن كان ناسياً أو جـاهالً مل  ) ٣(

تبطل صالته لكن يسجد للسهو ألنه عندما سجد ناسياً أو جاهالً حصـل خلـل يف   
  .الصالة فاستحق اجلرب

ن أسباب سجود السهو الشك يف فعـل  أن يبني أن م –رمحه اهللا  –أراد املصنف ) ٤(
  منهي عنه مع احتمال الزيادة، واملراد بالشك هنا مطلق التردد الشامل للوهم  والظـن

  
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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وسجد  )٢()وهو األقل(بىن على اليقني  )١(يف عدد ما أتى به من الركعات
  .للسهو

بفعلـه   ولو مع الغلبة ألن غلبة الظن ال تنفعه، وكذلك ال يعمل املصلي بقول غريه وال
  .أنه صلى كذا وكذا إال إذا بلغ عددهم التواتر

  :وإذا شك املصلي يف صالته فإنه ال خيلو من أمرين
أن يشك بعد أن يسلم من صالته، هل ترك ركناً أو ركعةً؟ فال يلزمه شـيء   .١

  .وصالته صحيحة، ألن األصل متام الصالة
املصنف  أن يشــك وهـو يف الصـالة وهذه احلالة هـي اليت تكلم عنها .٢

  .–رمحه اهللا –
  ؟ إذا شك هل صلى ثالثاً أو أربعاً: مثاله) ١(
إذا شك أحدكم يف صالته فلم يـدر كـم   : "�ألن األصل عدم فعلها، ولقوله ) ٢(

صلى ثالثاً أم أربعاً فليطرح الشك ولينب على ما استيقن مث يسجد سجدتني قبـل أن  
ان صلى متام األربع كانتا ترغيماً يسلم، فإن كان صلى مخساً شفعن له صالته، وإن ك

  .)١("للشيطان
أما املأموم فال يسجد للسهو إذا سها خلف . وهذا كله يف حق اإلمام واملنفرد

  .إمامه، ألن اإلمام يتحمل سهو املأموم
وإذا شك املأموم يف تشهده أنه ترك الركوع أو الفاحتة مثالً فإذا سلم اإلمـام  

  .للسهو، ألنه شك يف حال اقتدائه فيتحمله إمامهلزمه أن يأيت بركعة وال يسجد 
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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  .)٢(، وحملُّه قبل السالم)١(وسجود السهو سنةٌ
يف حق اإلمام واملنفرد، أما املأموم فإنه يصري عليه كالركن إذا فعله اإلمـام، فلـو   ) ١(

تركه املأموم وسلم بعد سالم إمامه ساهياً عنه لزمه أن يعود إليه إن كـان الفاصـل   
  .اً، وإال أعاد صالته كما لو ترك ركناًيسري

وحمل وجوبه على املأموم بفعل اإلمام إن فعله قبل السالم، فإن فعلـه بعـد   
السالم مل يكن سجود السهو واجباً على املأموم النقطاع القدوة بسالم اإلمام، ويبقى 

  .على سنيته كما لو سلم اإلمام، ومل يسجد للسهو فيسجد املأموم ندباً
  .تعدد سجود السهو بتعدد سببه لئال يقع التسلسلوال ي

وسجد سجدتني قبـل أن يسـلم مث   : السابق، وفيه �حلديث عبداهللا بن حبينة ) ٢(
  .سلَّم

، فإن سجد قبل �وسجود السهو يكون بعد إمتام التشهد والصالة على النيب 
على الـنيب  إمتامهما بطلت صالته حىت لو كان مأموماً ولو مل يكمل تشهده أو صالته 

  .وجب عليه التخلف هلما، مث يسجد للسهو وجوباً الستقراره عليه بفعل اإلمام له �
أمـا إذا  . وإذا سلم املصلي عامداً عاملاً بالسهو فال يسجد للسهو لفوات حمله

  :سلم ناسياً ومل يسجد للسهو فله حالتان
 .إن طال الفاصل عرفاً فال يسجد للسهو لفوات حمله .١

فاصل فله أن يسجد للسهو بعد قصد العود إىل الصالة ولـه أن  إن مل يطل ال .٢
  .يتركه
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  فصل يف األوقات اليت تكره فيها الصالة
  بعد صالة: )٢(إال صالةً هلا سبب )١(ومخسةُ أوقات ال يصلى فيها

األوقات اليت تكـره فيهـا الصـالة     –رمحه اهللا  –يف هذا الفصل بني املصنف ) ١(
للتحرمي أم للتنـزيه، قوالن واملعتمد أا للتحرمي، وعلى كـال   واختلفوا هل الكراهة

القولني فإن الصالة، ال تنعقد ألن النهي إذا رجع لذات العبـادة أو الزمهـا اقتضـى    
الفساد سواء كان للتحرمي أم التنـزيه، وعلى القولني يأمث فاعلها ولو قلنا بأن الكراهة 

  .للتنـزيه للتلبس بعبادة فاسدة
  :الة هلا حالتانالص) ٢(

 .صالة ليس هلا سبب كالنفل املطلق، وهذه ال تصلى يف أوقات النهي .١

 :صالة هلا سبب، وهذه ال ختلو من ثالثة أمور .٢

صالة هلا سبب متقدم عليها، كقضاء الفوائت من الفرائض والسنن والنوافـل    .أ 
مهـا  : "صلى بعد العصر ركعتني، وقال �اليت اختذها اإلنسان ورداً له، ألنه 

 .)١("اللتان بعد الظهر

صالة هلا سبب مقارن هلا، كصالة اجلنازة وسجود التالوة والشكر وصـالة    .ب 
 .الكسوف واخلسوف واالستسقاء

صالة هلا سبب متأخر، وهذه تكره صـالا يف هـذه األوقـات كصـالة       .ج 
  .االستخارة وركعيت اإلحرام

  
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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قدر  )٢(، وعند طلوعها حىت تتكامل وترتفع)١(الصبح حىت تطلع الشمس
  ...................................، )٤(، وإذا استوت حىت تزول)٣(رمحٍ

هذا هو الوقت األول من األوقات اخلمسة اليت ال يصلى فيها النافلة إال إذا كانت ) ١(
أن النهي يف هـذا الوقـت متعلـق    ) بعد صالة الصبح: (ذات سبب، ويعلم من قوله

  .بالفعل
لوقت وقت حترم فيه الصالة حديث أيب سعيد اخلدري والدليل على أن هذا ا

ال صالة بعد صالة الصبح حىت تطلع الشمس، : "يقول �مسعت رسول اهللا : قال �
  .)١("وال صالة بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس

ثالث سـاعات كـان   : �سواء صلى الصبح أم ال، ملا جاء عن عقبة بن عامر ) ٢(
حني تطلع الشمس بازغةً حىت : فيهن أو نقبِر فيها موتاناأن نصلي  �ينهانا رسول اهللا 

 فالظهرية حىت متيل الشمس، وحني تضي قائم الشـمس   –متيل  –ترتفع، وحني يقوم
  .)٢("للغروب

  .طوله سبعة أذرع يف رأي العني وإال فاملسافة يف احلقيقة طويلة) ٣(
سري جداً حبيث ال يشعر به عن وسط السماء إىل جهة املغرب، ووقت االستواء ي) ٤(

  .لكن إن صادفه اإلحرام مل تنعقد الصالة
  .املتقدم �والدليل على حترمي الصالة يف هذا الوقت حديث عقبة بن عامر 

ويستثىن من هذا الوقت يوم اجلمعة فإنه جيوز التطوع فيه عند استواء الشمس 
  النهار إال يوم اجلمعـة، أنه كَرِه الصالة نصف �عن النيب  �ملا جاء عن أيب قتادة 

  
                                                           

  .متفق عليه )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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حىت يتكامل  )٢(، وعند الغروب)١(وبعد صالة العصر حىت تغرب الشمس
  .غروا

  .)١("إن جهنم تسجر إال يوم اجلمعة: "قال
  .املتقدم �والدليل حديث أيب سعيد اخلدري ) ١(
  .أي وعند قرب الغروب وهو وقت االصفرار وإن مل يصل العصر) ٢(

  .�ديث عقبة بن عامر والدليل على ذلك ح
  :فاألوقات اليت حترم الصالة فيها مخسة أوقات وهي على قسمني

  :أوقات تتعلق بالزمان، وهي: األول
 .عند طلوع الشمس حىت ترتفع قدر رمح .١

 .عند االستواء حىت تزول إال يوم اجلمعة .٢

  .عند اصفرار الشمس حىت تغرب .٣
  :أوقات تتعلق باملكان، وهي: الثاين

 .ح حىت تطلع الشمسبعد صالة الصب .١

  .بعد صالة العصر حىت تغرب الشمس .٢
ويستثىن من هذه األوقات اخلمسة الصالة يف حرم مكة فال حترم الصالة فيـه  

يا بين عبد مناف ال متنعوا أحداً طاف ذا البيت وصـلى  : "�يف هذه األوقات لقوله 
  .)٢("أيةَ ساعة شاء من ليل أو ار

  
  

                                                           

  .أخرجه أبو داود، وضعفه األلباين )١(
  .أخرجه الترمذي )٢(
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  فصل يف صالة اجلماعة
  ..............................، )٢(سنةٌ مؤكدةٌ )١(ةُ اجلماعةوصال

: األصل يف مشروعية صالة اجلماعة الكتاب والسنة وإمجاع األمة، قال اهللا تعـاىل ) ١(

﴿J��I���H��G��F��E��D��C����������B��A﴾)أمــر )١ ،
من صالة الفذِّ صالة اجلماعة أفضل : "�باجلماعة يف احلرب فعند األمن أوىل، ولقوله 

  .)٢("بسبعٍ وعشرين درجة
صالة اجلماعة أفضل من صالة : "�لقوله  –رمحهم اهللا  –عند املصنف والرافعي ) ٢(

يقتضي جواز األمـرين إذ املفاضـلة   " أفضل: "�، وقوله "الفذ بسبع وعشرين درجة
  .تقتضي ذلك فلو كان أحد األمرين ممنوعاً ملا جاءت هذه املفاضلة

ما من ثالثة يف قرية أو بدوٍ : "�النووي أا فرض كفاية، لقوله واألصح عند 
ال تقام فيهم الصالة إال استحوذ عليهم الشيطان فعليكم باجلماعة فإمنا يأكل الـذئب  

  .)٤) (٣("من الغنم القاصية
لقد مهمت أن آمر بالصالة فتقام مث آمر رجـالً  : "�وقيل فرض عني، لقوله 

  مع رجالٍ معهم حزم من حطب إىل قومٍ ال يشهدون الصـالة فيصلي بالناس مث أنطلق
                                                           

  .١٠٢: النساء )١(
  .ومسلمأخرجه البخاري  )٢(
  .أخرجه أبو داود والنسائي وأمحد )٣(
وهي فرض كفاية على الرجال األحرار املقيمني املستورين غري املعذورين يف أداء املكتوبـة يف الركعـة األوىل    )٤(

منها، فال جتب على النساء لكن تسن هلن، وال على األرقاء الشتغاهلم خبدمة سادم، ومثلهم املبعضون لكن تسـن  
على املسافرين لكن تسن هلم، وال على العراة بل هي واإلنفراد يف حقهم سواء إال أن يكونوا عميـاً أو يف   هلم، وال

ظلمة فتستحب هلم، وال على املعذورين بعذر من أعذار اجلماعة كمشقة مطر، وشدة ريح بليل، وشـدة وحـل،   
  .وشدة برد وحنو ذلك
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......................................................................  
  .)١("فأحرق عليهم بيوم بالنار

  .مل يحرق وإمنا هو  جمرد هم فقط �ورد بأن هذا كان يف املنافقني، وبأنه 
جل يف بيته مع زوجته وغريها لكنها يف املسـجد  وحتصل اجلماعة بصالة الر

  .أفضل، وحيث كان اجلمع مع املساجد أكثر فهو أفضل
فلو كان بقريته مسجد قريب قليل اجلمع، ومسجد بعيد كثري اجلمع، فالصالة 

  :يف املسجد البعيد أفضل إال يف حالتني
  .دأن تتعطل اجلماعة يف املسجد القريب بذهابه للمسجد البعي: األوىل
أن يكون إمام املسجد البعيد مبتدعاً، والفاسـق كاملبتـدع الفاسـق    : الثانية

  .ببدعته
  مباذا تدرك اجلماعة؟

تدرك فضيلة اجلماعة مع اإلمام يف غري اجلمعة بإدراك اإلمام قبـل أن يسـلم   
  .بإدراك ركعة: التسليمة األوىل، وقيل

  .ركعةأما اجلماعة يف اجلمعة ففرض عني، وال حتصل بأقل من 
ومن أدرك اإلمام يف ركنٍ فإنه يسن له أن يتابعه فيه وإن مل حيسب حـىت يف  

إذا : "�قال رسـول اهللا   �التشهد األخري، ويتشهد ملا جاء عن علي بن أيب طالب 
  .)٢("أتى أحدكم الصالة واإلمام على حالٍ فليصنع كما يصنع اإلمام

  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .صحيح أخرجه الترمذي وهو )٢(
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  ....................................................... )١(وعلى املأموم
  مباذا تدرك الركعة؟

إذا جئتم واإلمـام  : "�ال يدرك املأموم الركعة إال إذا أدرك الركوع، لقوله 
راكع فاركعوا، وإن كان ساجداً فاسجدوا، وال تعتدوا بالسجود إذا مل يكـن معـه   

راكعـاً مل   من مل يدرك اإلمام: ( أنه قال �، ولكن جاء عن ابن مسعود )١("الركوع
، وكذلك صح عن ابن عمر وزيد بن ثابت وغريهم من الصحـابة )٢()يدرك الركعة 

وال يكون مدركاً للركوع إال إذا اطمئن مع اإلمام فيـه، ألن  . –رضوان اهللا عنهم  –
الركوع بدون االطمئنان ال يعتد به، فانتفاء الطمأنينة كانتفاء الركوع، فالبد مـن أن  

قبل أن يرتفع اإلمام عن أقل الركوع، وهو سكون بعـد حركـة   يطمئن يف الركوع 
  .وذلك مبقدار سبحان ريب العظيم

أي وجيب على املأموم أن ينوي اجلماعة دون اإلمام، وينوي ذلك مـع تكـبرية   ) ١(
اإلحرام، ألن املتابعة عمل فافتقر إىل نية، فإن مل ينو انعقدت صالته فرادى إال اجلمعة 

  .حتها على اجلماعة فال تنعقد الشتراط اجلماعة فيهاوحنوها مما يتوقف ص
ولو تابع املأموم اإلمام ولو يف ركن واحد أو سالم بعد انتظار كثري للمتابعـة  
ومل ينو املتابعة أو شك فيها بطلت صالته، ألنه ربطها على صالة غريه بال رابط بينهما 

  .متيقن
يكفي اإلقتداء باحلاضـر   وال جيب تعيني اإلمام الذي سيقتدى به ويتابعه بل

: وإن مل يعرف عينه، فإن عينه وأخطأ بطلت صالته إال إن انضمت إليه إشارة كقولـه 
  .نويت االقتداء بزيد هذا، فبان عمرو فتصح

                                                           

  .أخرجه البيهقي وهو ضعيف )١(
  .أخرجه البيهقي وهو صحيح )٢(
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  .)١(أن ينوي اجلماعة دون اإلمام
بالعبد وال تصح قـدوةُ  )٣(، والبالغ باملراهق)٢(وجيوز أن يأمتَّ احلر ،

٥(وال قارئ بأُمي، )٤(رجلٍ بامرأة(.  
فال جيب يف صحة االقتداء به يف غري اجلمعة نية اإلمامة بل هي مستحبة يف حقه، ) ١(

  .فإن مل ينو فصالته فرادى وإن حصلت اجلماعة ملن خلفه
واألفضل خالفه ألن اإلمامة منصب جليل، فاحلرية أوىل إال أن يتميز بزيادة الفقه ) ٢(

  .فهما حينئذ سواء
بالغ أوىل باإلمامة لإلمجاع على صحة االقتداء به، واملراد بـاملراهق هنـا   لكن ال) ٣(

  .الصيب املميز، وأما غري املميز فال يصح االقتداء به

لن يفلح قـوم  : "�، ولقوله )١(﴾D��C��B��A﴿: لقوله تعاىل) ٤(
باملرأة فقد ، وألن املرأة عورة ويف إمامتها بالرجال فتنة، ومن ائتم )٢("ولَّوا أمرهم امرأةً
  .والها أمر صالته

القارئ يف اللغة هو من يقرأ ويكتب، واملراد به هنا من يحسن الفاحتة بأن ال يخلَّ ) ٥(
  .حبرف أو تشديدة منها

واألمي يف اللغة هو من ال يقرأ وال يكتب، واملراد به هنا هو من يخلُّ حبرف 
  .أو تشديدة من الفاحتة

يكون إما بإسـقاطه أو إبدالـه، ومنـه األرت    واإلخالل حبرف من الفاحتة 
  .واأللثغ

                                                           

  .٣٤: النساء )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
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  هموضع صلَّى يف املسجد بصالة اإلمام فيه وهو عاملٌ بصـالت وأي
  .............................................، )١(أجزأه ما مل يتقدم عليه

) املتقـيم : (هو من يدغم يف غري حمل اإلدغام مع إبدال، كأن يقول: واألرت
هو من يبدل بال إدغام، لكن لو كانـت  : بدال السني تاًء وإدغامها يف التاء، واأللثغبإ

  .لثغته يسرية بأن خيرج احلرف غري صاف مل تؤثر
، "يؤم القوم أقرؤهم لكتـاب اهللا : "�وال تصح إمامة األمي بالقارئ، لقوله 

  . من أهل التحمل وألن اإلمام يتحمل عن املأموم القراءة لو أدركه راكعاً، واألمي ليس
  .وإذا اقتدى أمي بأمي مثله صحت صالته كاقتداء املرأة باملرأة

شرط صحة االقتداء العلم بصالة اإلمام، ويتأتى العلم مبشاهدة اإلمام وبسـماع  ) ١(
صوته أو صوت املبلغ عنه، وأن ال يتقدم املأموم على اإلمام يف املوقف، ألن املقتدين به 

قدموا عليه، وألن التقدم أعظم من مسابقته، وال تضر املساواة مل ينقل عنهم أم ت �
أما املستديرون ا فال يضر كـون  . ولكنها مكروهة، وهذا يف غري املستديرين بالكعبة

  .املأموم أقرب إىل القبلة يف غري جهة اإلمام
  :واعلم أن لإلمام واملأموم ثالث حاالت

  .أن يكونا داخل املسجد: احلالة األوىل
  .أن يكون اإلمام داخل املسجد واملأموم خارجه: الة الثانيةاحل

  .أن يكونا خارجه: احلالة الثالثة
هنـا، فيصـح    –رمحه اهللا  –وهي اليت تكلم عنها املصنف : أما احلالة األوىل

فيها االقتداء سواء انقطعت الصفوف بينهما أو اتصلت، وسواء حال بينهما حائـلٌ أم  
احد أم ال، حىت لو كان اإلمام يف منارة واملأموم يف بئـرٍ أو  ال، وسواء مجعهما مكان و

  .بالعكس صح االقتداء ألنه كله مكان واحد وهو مبين للصالة
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وإن صلى خارج املسجد قريباً منه وهو عاملٌ بصـالته وال حائـل   
  .)٢(، وحد القربِ بينهما ثالثُ مئة ذراعٍ تقريباً)١(هناك جاز

وهي أن يكون اإلمام داخل املسجد واملأموم خارجه صح : ةهذه هي احلالة الثاني) ١(
االقتداء بشرط أن ال يزيد ما بينهما على ثالمثائة ذراع تقريباً معترباً احلد مـن آخـر   

  .املسجد ويشترط العلم بانتقاالت اإلمام كما تقدم
وهي أن يكون اإلمام واملأموم خارجي املسجد فـإن كانـا يف   : احلالة الثالثة

يجوز االقتداء بشرط أن ال يزيد ما بينهما على ثالمثائة ذراع تقريباً على األصح فضاٍء ف
ألن الواقفني يف الفضاء يعدان يف العادة جمتمعني إذا كانت املسافة الـيت بينـهم دون   

  .ذلك، وألن صوت اإلمام عند اجلهر املعتاد يبلغ املأموم غالباً يف هذه املسافة
بأن كان اإلمام يف دارٍ واملـأموم يف دارٍ أخـرى    وأما إذا كانا يف غري فضاٍء

اشترط لصحة االقتداء االتصال، ليحصل الربط بني اإلمام واملأموم باالجتمـاع، ألن  
اختالف األبنية يوجب االفتراق، فاشتراطنا االتصال وعدم احليلولة ألن احليلولة متنـع  

  .االجتماع
  .وهي تساوي مئة ومخسني متراً تقريباً) ٢(

  : وط اجلماعة ثالثة عشر شرطاًوشر
أن ال يعلم املأموم بطالن صالة إمامه، كأن يعلم أنه حمـدث، وأن ال يعتقـد    .١

بطالن صالته كمجتهدين اختلفا يف القبلة فصلى كل إىل جهة غري اليت صلى 
 .إليها اآلخر

أن ال يعتقد بطالن صالة إمامه، كمجتهدين اختلفا يف القبلة فصلى كلٌ جلهة  .٢
 .صلى إليها اآلخر غري اليت
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......................................................................  
أن ال يعتقد وجوب قضائها عليه، كمقيم تيمم لفقد ماٍء مبحلٍ الغالـب فيـه    .٣

 .وجوده

 .أن ال يكون اإلمام مأموماً حال االقتداء به .٤

 .أمياً كما تقدماإلمام أن ال يكون  .٥

 .ذكر أو اخلنثى بامرأة أو خنثىأن ال يقتدي ال .٦

أن ال يتقدم على إمامه يف املكان مبا اعتمد عليه من عقبه إن صلى قائمـاً أو   .٧
 .ليتيه إن صلى قاعداً يف غري شدة اخلوفإ

 .أن يعلم بانتقاالت إمامه .٨

 .أن جيتمعا يف مسجد أو يف ثالمثائة ذراعٍ تقريباً .٩

 .أن ينوي املأموم اجلماعة .١٠

ما يف األفعال الظاهرة ال يف النية والعدد، فـال تصـح   أن يتوافق نظم صال .١١
القدوة إذا اختلف النظم كمكتوبة وكسوف، ويصح فرض خلف نفلٍ، وقـائم  
خلف قاعد، وأداء خلف قضاء، وصبح خلف ظهرٍ فإذا أمت املقتـدي الصـبح   

 .فارق اإلمام وسلم، أو انتظر يف القعود حىت ينتهي اإلمام من صالته ويسلم معه

وافق املأموم اإلمام يف كلِّ سنة فاحشة املخالفة، فلو سجد اإلمام للتالوة أن ي .١٢
بطلـت   املأموموتركها املأموم أو عكسه، أو ترك اإلمام التشهد األول وتشهد 

 .صالته

، فلو قارن يف التحرمي أو تقدم عليه فيه مل تنعقد صالته، أو تقدم عليه هأن يتابع .١٣
و تأخر ما بغري عذر، وال يضـر التقـدم أو   بركنني فعليني مل تصح، وكذا ل

 .التأخر بركن، لكن التقدم بالركن الفعلي حرام وببعضه مكروه



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

١��١��١��١�� 

  فصل يف صالة املسافر
أن : )٣(خبمس شـرائط  )٢(الرباعية )١(وجيوز للمسافر قصر الصالة

  .........................................، )٤(يكون سفره يف غري معصية
�������������﴿: مشروعية القصر قبل اإلمجاع قول اهللا تعـاىل  األصل يف) ١(

��������	��
�������������، وقـــال )١(﴾������������������

������������﴿: إمنا قال تعـاىل  –رضي اهللا عنهما  –يعلى بن أمية قلت لعمر بن اخلطاب 
��������	��
 عجبت مما عجبت منـه، فسـألت  : ﴾، وقد أمن الناس، فقال

  .)٢("صدقة تصدق اهللا ا عليكم فاقبلوا صدقته: "فقال �رسول اهللا 
والسفر مظنة املشقة وهي جتلب التيسري هلذا حطّ الشارع من الصالة الرباعية 

  .ركعتني
يشـعر بـأن   ) وجيوز للمسافر قصر الصالة: (–رمحه اهللا  –وقول املصنف  

  .اإلمتام أفضل من القصر
 فيها، وال قصر يف غريها كـاملغرب والفجـر فإمـا ال    ألن القصر ال يكون إال) ٢(

  .يقصران
  .وإال فقد ترك شروطاً –رمحه اهللا  –على ما ذكره املصنف ) ٣(
ويشمل السفر الواجب كقضاء دين، واملندوب كصلة الرحم، واملباح كالسـفر  ) ٤(

  ــصللتجارة، أما سفر املعصية كسفر يف قطع الطريق والزنا فال يبيح الترخص برخ

                                                           

  .١٠١: النساء )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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، وأن يكـون  )٢(بال إيابٍ )١(وأن تكون مسافته ستة عشر فرسخاً
  .)٥(، وأن ال يأمت مبقيم)٤(، وأن ينوي القصر مع اإلحرام)٣(مؤدياً للصالة

  ].الرخص ال تنال باملعاصي[السفر ألن 
ال تقصر الصالة يف أقل من أربعة : "أنه قال �وهي أربعة برد، فقد جاء عن النيب ) ١(
بني مكة وعسفانب ديقصران  –رضي اهللا عنهم  –، وكان ابن عباس وابن عمر )١("ر

  .مخساً ومثانني كيلو متراً) كيلو متراً ٨٥(، وهي بالكيلو )٢(يف أربعة برد
أي أن مسافة الرجوع ال حتسب، والبد للمسافر أن يكون قاصداً جهـةً معينـة   ) ٢(

  .على وجهه ليست له وجهةٌ معينةٌ مقصودة بذاا، فال يعتد بسفرِ رجلٍ هائمٍ
للرباعية ألا هي اليت تقصر يف السفر دون املقضية، فإن فاتـت عليـه الصـالة    ) ٣(

الرباعية يف احلضر وقضاها يف السفر وجب عليه اإلمتام ألا ترتبت يف ذمته أربعاً، وإن 
احلضـر أمت   فاتت يف السفر وقضاها يف السفر قصرها، وإن فاتت يف السفر وقضاها يف

  .الصالة، ألن رخصة السفر انتهت بانتهاء السفر
ألن األصل اإلمتام، فإذا مل ينوِ القصر انعقد إحرامه على األصل، وكانـت نيـة   ) ٤(

  .القصر مع اإلحرام ألا كنية الصالة
رضـي اهللا   –أو متم فإن اقتدى به أمت لوجوب متابعة إمامه وقد سئل ابن عباس ) ٥(

تلـك  : بال املسافر يصلي ركعتني إذا انفرد، وأربعاً إذا ائتم مبقيم؟ فقال ما: –عنهما 
  .)٣(السنة

  

                                                           

  .أخرجه الدارقطين) ١(
 .أخرجه مالك يف املوطأ، والشافعي يف مسنده) ٢(

  .أخرجه مسلم وأمحد واللفظ له )٣(
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......................................................................  
  :شروطاً هي –رمحه اهللا  –وقد ترك املصنف 

 .أن يكون قاصداً جهةً معينةً مقصودة بذاا كما تقدم معنا .١

العمران الذي سافر منه، فال يشرع للمسـافر القصـر قبـل ذلـك     مفارقة  .٢
 .باإلمجاع

 .أن يكون مسافراً أول الصالة إىل آخرها .٣

  .أن يكون عاملاً جبواز القصر، فاجلاهل به ال جيوز له القصر .٤
  :والشروط اليت تقدم ذكرها على قسمني

  :شروط تشترط يف السفر، وهي: القسم األول
 .صيةأن يكون السفر يف غري مع .١

 .أن يكون السفر طويالً .٢

 .مفارقة العمران .٣

  .أن يكون السفر إىل جهة معينة مقصودة لذاا .٤
  :شروط ال يصح للمسافر القصر إال ا: القسم الثاين

 .النية .١

 .أن يكون مسافراً من أول الصالة إىل آخرها .٢

 .علمه جبواز القصر .٣

 .أن ال يقتدى مبقيم أو متم .٤

 . الرباعية ال تقصر باإلمجاعأن تكون الصالة رباعية، ألن غري .٥

 .أن يكون مؤدياً للصالة .٦
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وجيوز للمسافر أن جيمع بني الظهر والعصر يف وقت أيهما شاء، وبني 
  .)١(املغرب والعشاء يف وقت أيهما شاء

  :أيتوينتهي السفر مبا ي
 .بوصول املسافر إىل موضع نوى اإلقامة فيه مطلقاً .١

ام غري يومي الدخول واخلروج، أو حلاجـة ال  إن نوى املسافر اإلقامة أربعة أي .٢
تنقضي إال بعد أربعة أيام، فإن كان يتوقع قضاءها كل وقت قبل أربعة أيـام  

شهدت مع : (قال �ترخص إىل مثانية عشر يوماً، حلديث عمران بن حصني 
الفتح، فأقام مبكة مثاين عشرة ليلـة ال يصـلي  إال ركعـتني،     �رسول اهللا 

  .)١("بلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفريا أهل ال: "ويقول
كان يف غزوة تبوك إذا زاغـت   �أن رسول اهللا : �ملا جاء عن معاذ بن جبل ) ١(

الشمس قبل أن يرحتل مجع بني الظهر والعصر، وإن ارحتل قبل أن تزيغ الشمس أخـر  
إن غابت الشمس قبل أن يرحتـل  : الظهر حىت ينـزل للعصر، ويف املغرب مثل ذلك

 املغرب والعشاء، وإن ارحتل قبل أن تغيب الشمس أخر املغرب حىت ينــزل  مجع بني
  .)٢(للعشاء مث مجع بينهما

  :ويشترط جلمع التقدمي ثالثة شروط
أن يبدأ باألوىل فيصلي الظهر قبل العصر، واملغرب قبل العشـاء ألن  : األول

و بدأ بالثانية مل تصـح  الوقت لألوىل والثانية تبع هلا، والتابع ال يتقدم على املتبوع، فل
  .ويعيدها بعد األوىل

  
                                                           

  .أخرجه أبو داود )١(
  .جه أبو داود والترمذيأخر )٢(
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  .)١(وجيوز للحاضرِ يف املطر أن جيمع بينهما يف وقت األوىل منهما
نية مجع تقدمي يف األوىل، ولو مع السالم، فإن مل ينو اجلمـع يف األوىل  : الثاين

  .وجب تأخري الثانية إىل وقتها
فصل بينهما مبا يسـع ركعـتني   املواالة بني األوىل والثانية، بأن ال ي: الثالث

خفيفتني وال يضر أقل من ذلك، كوضوء وتيمم ولو كان غري حمتاج له، ملا جاء عـن  
صلى الصالتني بعرفة بأذان واحد وإقامتني، وأتى ملزدلفة فصلى ـا   �أنه  �جابر 

فإن فصل بينهما بفاصـل  . )١(ن واحد وإقامتني ومل يسبح بينهماااملغرب والعشاء بأذ
  .جب تأخري الثانية إىل وقتهاطويل و

ويشترط يف مجع التأخري شرطٌ واحد وهو نية مجع يف وقت األوىل، متييزاً عن 
، وال يشترط الترتيب وال اًءالتأخري متعدياً، فإن مل ينوِ كان عاصياً وصارت األوىل قض

  .املواالة وال غري ذلك
صلى باملدينة مثانياً : قال �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عباس ) ١(

من غري خوف وال : "، ويف وراية"مجيعاً، وسبعاً مجيعاً الظهر والعصر واملغرب والعشاء
  .لئال يحرج أمته: مل فعل ذلك؟ قال: ، قال سعيد بن جبري)٢("سفَر

حتقق وجود املطـر  : وهذا اجلمع جائز بشروط مجع التقدمي السابقة، وزيادة
والتحلل منها، ودوامه إىل اإلحرام بالثانية، وأن تقع الصـالة يف   عند اإلحرام باألوىل

  .موضع لو سعى إليه أصابه املطر وابتلت ثيابه
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أخرجه البخاري مسلم )٢(
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......................................................................  
وذهب مجاعة من أصحاب الشافعي وغريهم إىل جواز اجلمع باملرض منـهم  

رمحهم اهللا  –تويل والروياين واخلطايب واإلمام أمحد واختاره النووي القاضي حسني وامل
وأنكره رجلٌ من بين متيم فقال لـه ابـن    –رضي اهللا عنهما  –، وفعله ابن عباس  –

: قال ابـن شـقيق  . )١(فعله �وذكر أن رسول اهللا !! أتعلمين السنة ال أم لك: عباس
فسألته عـن ذلـك فصـدق     �فحاك يف صدري من ذلك شيٌء فأتيت أبا هريرة 

  .)٢(مقالته
القول جبواز اجلمع باملرض ظاهر خمتار فقد ثبت : –رمحه اهللا  –وقال النووي 

: مجع باملدينة من غري خوف وال مطرٍ، قال اإلسـنائي : �يف صحيح مسلم أن النيب 
 وما اختاره النووي نص عليه الشافعي يف خمتصر املزين ويؤيده املعىن أيضاً فإن املـرض 

  .جيوز الفطر كالسفر فاجلمع أوىل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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  )١(فصل يف صالة اجلمعة
، )٥(، والبلوغ)٤(اإلسالم: )٣(وجوب اجلمعة سبعة أشياء )٢(وشرائط

  ......................، )٩(، والصحة)٨(، والذكورية)٧(، واحلرية)٦(والعقل
  .ها من اخلريملا مجع يف يوم: مسيت اجلمعة مجعة الجتماع الناس فيها، وقيل) ١(

خري يوم طلعت فيـه  : "�وهي أفضل الصلوات، ويومه أفضل األيام، لقوله 
آدم، وفيه أُدخ قلج منـها، وال تقـوم   خرِأُل اجلنة، وفيه الشمس يوم اجلمعة، فيه خ

  .)١("الساعة إال يوم اجلمعة
  :شروط اجلمعة على نوعني) ٢(

 .شروط وجوا .١

  .–صحة فعلها  –شروط صحتها  .٢
  .بالكالم على شروط وجوا –رمحه اهللا  –أ املؤلف بد) ٣(
  .وهو شرط يف مجيع العبادات، كما تقدم معنا يف كتاب الصالة) ٤(
اجلمعة واجبة على كلِّ مسلمٍ إال علـى  : "�فال جتب اجلمعة على الصيب، لقوله ) ٥(

  .)٢("عبد، ومملوك، وامرأة، وصيب، ومريض: أربعة
)٦ (نون املغمى عليهفال جتب اجلمعة على انون للحديث السابق، ويلحق با.  
فال جتب على العبد اململوك ولو كان مبعضاً، للحديث السابق، ولنقصه واشتغاله ) ٧(

  .سيده ةخبدم
  .فال جتب على األنثى للحديث السابق) ٨(
  .فال جتب على املريض وكل معذورٍ يف ترك اجلماعة) ٩(

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود )٢(
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  .)١(واالستيطان
  ........، )٣(أن تكون البلد مصراً أو قريةً: )٢(ثةٌوشرائط فعلها ثال

بدالً ) اإلقامة : (  -رمحه اهللا  –واملراد به اإلقامة، وكان األوىل أن يقول املصنف ) ١(
من االستيطان، ألن اإلقامة شرط يف وجوب اجلمعـة بينمـا االسـتيطان شـرطٌ يف     

يف موضع خارج البلد ال يسمع  انعقادها، فال جتب اجلمعة على املسافر، وكذلك املقيم
رضـي اهللا   –فيه النداء من املوضع الذي تقام فيه اجلمعة ملا جاء عن عبداهللا بن عمرو 

 �، وألنه مل ينقل عن النيب )١("اجلمعة على من مسع النداء: "قال �أن النيب  –عنهما 
  .أنه صلى اجلمعة يف سفرٍ

ا إال إذا أمكنـه فعلـها يف   وحيرم على من تلزمه اجلمعة السفر بعد فجر يومه
مقصده أو طريقه أو تضرر بتخلفه عن الرفقة، وإمنا حرم قبل الزوال مع أنه مل يـدخل  

  .وقتها ألا منسوبة إىل اليوم، ولذلك جيب السعي هلا على بعيد الدار قبل الزوال
  .بل هي أكثر من ذلك كما سيأيت معنا) ٢(
  .وأسواق للمعاملة ،رطيوحاكم ش ،ما فيه حاكم شرعي: املصر) ٣(

  .ما فيه بعض ذلك: والبلد
  .ما خلت عن اجلميع: والقرية

ذا الشرط هو أن تكون الصالة يف حمل األبنية  –رمحه اهللا  –ومراد املصنف 
واخللفـاء   �اتمعة ال خارجها، ودليل ذلك أنه مل ينقل إقامتها يف عهد رسول اهللا 

  .الراشدين إال كذلك
  
  

                                                           

  .وهو حسن ،أخرجه أبو داود )١(
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، )٢(من أهل اجلمعة، وأن يكون الوقت باقيـاً  )١(د أربعنيوأن يكون العد
  .فإن خرج الوقت أو عدمت الشروط صليت ظهراً

أنـه   �منهم اإلمام من أول اخلطبة إىل انقضاء الصالة، ملا جـاء عـن جـابر    ) ١(
: ، وعن كعب بن مالك قـال )١()مضت السنة أن يف كلِّ أربعني فما فوقها مجعة:(قال

  .)٢()بنا اجلمعة يف بقيع اخلضمات أسعد بن زرارة وكنا أربعنيأول من صلى (
يصـلي اجلمعـة    �كان النيب : (أنه قال �وهو وقت الظهر، ملا جاء عن أنس ) ٢(

  .)٣()حني تزول الشمس
ولو ضاق الوقت فلم يتمكنوا من أدائها فيه صلوها ظهراً، ولـو شـكوا يف   

صحتها، فالبد من حتقيق وجـوده  خروج الوقت صلوها ظهراً، ألن الوقت شرط يف 
  .وال يكفي الشك فيه

عدم سـبق   –رمحه اهللا  –ومن شروط صحة اجلمعة اليت مل يذكرها املصنف 
أو مقارنة مجعة أخرى هلا يف بلدها، فإن سبقت واحدة فالسابقة هي الصـحيحة، وإن  

 �ن النيب تقارنتا فباطلتان وهذا إذا مل يعسر االجتماع، والدليل على هذا الشرط هو أ
واخللفاء الراشدين مل يقيموا سوى مجعة واحدة مع تفرقهم وتباعدهم، وقـد كـانوا   

  .�يتركون مساجدهم ليصلوا مع مجاعة النيب 
  
  
  

                                                           

  .وضعفه البيهقي وابن اجلوزي ،أخرجه الدارقطين والبيهقي )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
  .لبخاري ومسلمأخرجه ا )٣(
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  ........، )٢(خطبتان يقوم فيهما وجيلس بينهما: )١(وفرائضها ثالثةٌ
تفنن وإال فكلها هنا بالفروض، وفيما تقدم بالشروط  –رمحه اهللا  –تعبري املصنف ) ١(

  .وهذه الشروط تضم إىل الشروط السابقة. شروط
كان خيطب خطبتني  �أن النيب  �ملا جاء يف صحيح مسلم عن جابر بن مسرة ) ٢(

  .جيلس بينهما، وكان خيطب قائماً
  :وللخطبة مخسة أركان

 .�محد اهللا تعاىل فيهما، لفعل النيب  .١

 .فيهما �والصالة على النيب  .٢

 .ى اهللا فيهماالوصية بتقو .٣

 ).مث نظر(قراءة آية مفهمة من كتاب اهللا يف إحدامها، فال يكفي  .٤

  .الدعاء للمؤمنني يف اآلخرة .٥
  :ولدخول اجلمعة شروط

  .دخول وقت الصالة فال تكون اخلطبة قبل الوقت .١
 .تقدمي اخلطبتني على الصالة .٢

 .القيام فيهما مع القدرة .٣

 .اجللوس بينهما بقدر طمأنينة .٤

 .دث والنجس يف البدن والثوب واملكانالطهارة من احل .٥

 .ستر العورة بلباس طاهر .٦

  .رفع الصوت حبيث يسمع أربعني ممن تنعقد م اجلمعة .٧
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  .)٢(، يف مجاعة)١(وأن تصلَّى ركعتني
، ولبس الثياب )٤(، وتنظيف اجلسد)٣(الغسلُ: وهيآتها أربع خصال

  .)٧(والطيب )٦(، وأخذ الظفر)٥(البيض
  .)١()�اجلمعةُ ركعتان متام من غري قصرٍ على لسان حممد : (�لقول عمر ) ١(
  .وال الصحابة الكرام أم صلوها فرادى �ألنه مل ينقل عن النيب ) ٢(
، واألمر هنا لالسـتحباب،  )٢("إذا أتى أحدكم اجلمعة فليغتسل: "�لقول النيب ) ٣(

  .)٣("لغسل أفضلمن توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فا: "�لقول النيب 
وغسل اجلمعة يسن ملن أراد حضورها، ووقته يبدأ من الفجر الثاين، واألفضل 

  .تأخريه إىل قرب الذهاب هلا، ألنه أفضى للمقصود من انتفاء الرائحة الكريهة
رمحه  –بإزالة الرائحة الكريهة باسـتعمال الصابون وحنوه، وقد قال الشافعـي ) ٤(

  ).مهه، ومن طاب رحيه زاد عقله من نظف ثوبه قلَّ: (–اهللا 
البسوا من ثيابكم البياض فإا من خـري ثيـابكم، وكفنـوا فيهـا     : "�لقوله ) ٥(

  .)٤("موتاكم
ذلك، لكن إن طال اإلظفار فأخذه من سـنن الفطـرة يف    �مل يثبت عن النيب ) ٦(

  .اجلمعة وغريها
معة، ويتطهر ما استطاع ال يغتسل رجل يوم اجل: "أنه قال �ملا جاء يف عن النيب ) ٧(

  من الطُهر، ويدهن من دهنه، أو ميس من طيب بيته، مث خيرج فال يفـرق بني اثنني، مث

                                                           

  .أخرجه النسائي وابن ماجة )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة )٣(
  .أخرجه أبوداود والنسائي )٤(
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، ومن دخلَ واإلمام خيطب صلَّى )١(ويستحب اإلنصات يف اخلطبة
٢(ركعتني خفيفتني مث جيلس(.  

جلمعـة  يصلي ما كُتب له، مث ينصت إذا تكلم اإلمام، إال غفر له مـا بينـه وبـني ا   
  .)١("األخرى

  .يف املذهب اجلديد للشافعي أن الكالم ال حيرم واإلنصات سنة) ١(

©����ª»���﴿: وقد جاء األمر باإلنصات للخطبة يف قوله تعـاىل 

نزلت يف اخلطبة، ومسيـت قرآنـاً   : ، قال أكثر املفسرين)٢(﴾¬��®���
خيطب أنصت فقد  إذا قلت لصاحبك يوم اجلمعة واإلمام: "�الشتماهلا عليه، ولقوله 

  .)٤(﴾O������N��M��L��K﴿: واللغو اإلمث لقوله تعاىل. )٣("لغوت
دخـل   �والصارف لألمر من الوجوب لالستحباب ما جـاء أن عثمـان   

: ما بالُ رجالٍ يتأخرون عن النداء؟ فقال عثمان: خيطب فقال عمر �املسجد وعمر 
النداء أن توضأت حني مسعت وجه الداللة أن عثمان . )٥(يا أمري املؤمنني ما زدت� 

  .تكلم جميباً لعمر
إذا جاء أحدكم يوم اجلمعة واإلمام خيطب فلريكـع ركعـتني   : "�لقول النيب ) ٢(

  .)٦("وليتجوز فيهما
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم) ١(
  .٢٠٤: األعراف )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
  .٣: املؤمنون )٤(
 .أخرجه البخاري ومسلم) ٥(

  .أخرجه مسلم )٦(
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......................................................................  
فال جيوز له أن يبتدئ وهذا فيمن دخل واإلمام خيطب أما من كان يف املسجد 

  .صالة وإن كان يف صالة فإنه خيففها
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  فصل يف صالة العيد
  : ...........................وهي )٢(سنة مؤكدة )١(وصالة العيد

من الكالم على الفرائض، شرع يف الكـالم   –رمحه اهللا  –بعد أن فرغ املصنف ) ١(
ن ألما آكد وقوعاً من غريمها،ومها من خصوصـيات  على النوافل مقدماً منها العيدي

  .هذه األمة
  .هوالعيد مشتق من العود، ألنه يعود يف كل سنة، أو يعود السرور بعود

��z}��﴿: وصالة العيد مشروعة بالكتاب والسنة واإلمجاع، قال تعاىل

 ، واملراد بالصالة صالة عيد النحر، وبالنحر حنر األضاحي، وقد كان النيب)١(﴾|
  .يصلي العيدين هو وأصحابه معه ومن بعده فصار إمجاعاً �

عيد الفطر يف السنة الثانية من اهلجرة، وفيها فرضت  �وأول عيد صاله النيب 
  .زكاة الفطر كما قال املارودي

هل علي غريها؟ فقال : (لقول األعرايب –رمحه اهللا  –وهذا ما نص عليه الشافعي ) ٢(
  .عليها �وملواظبته  ،)٢()ال إال أن تطوع: �

فرض كفاية ألا من شعائر اإلسالم فتركها اون يف الدين ولألمر ا : وقيل

  .)٣(﴾��z}��|�﴿: يف قوله تعاىل
وتشرع صالة العيد مجاعة، وللمنفرد واملسافر والعبد واملرأة ولكـن يكـره   

  .للشابة وذوات اهليئة احلضور خشية الفتنة

                                                           

  .٢: الكوثر )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .٢: الكوثر )٣(
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ىل سبعاً سوى تكبرية اإلحرام، ويف الثانيـة  يكرب يف األو )١(وهي ركعتان
  .......................... )٣(، وخيطب بعدها)٢(مخساً سوى تكبرية القيام

باإلمجاع، وهي كسائر الصلوات يف األركان والشروط، حيرم ما بنية عيد الفطر ) ١(
وال، يبدأ من شروق الشـمس إىل الـز  : أو األضحى ويأيت بدعاء االستفتاح، ووقتها

ويندب تأخريها إىل ارتفاع الشمس قدر رمح، ويسن تأخري الفطر ليتسع وقت إخراج 
  .زكاة الفطر، وتعجيل األضحى ليتسع وقت ذبح األضحية

كرب يف العيدين يف األوىل سبعاً قبل  �أن النيب : ملا جاء عن عمرو بن عوف املزين) ٢(
  .)١(القراءة، ويف الثانية مخساً قبل القراءة

  .أن يقف بني كل تكبريتني قدر آية معتدلة يهلل ويكرب وحيمد ويسن
بكاملهما، ملا جاء ) اقتربت الساعة(، ويف الثانية )ق(ويسن أن يقرأ يف األوىل 

كان : يقرأ يف األضحى والفطر؟ فقال �كان رسول اهللا : قال �عن أيب واقد الليثي 
  .)٢()وانشق القمراقتربت الساعة (، و)ق والقرآن ايد(يقرأ فيهما بـ

ملـا  ) الغاشية(، ويف الثانية )سبح اسم ربك األعلى(أو يقرأ يف الركعة األوىل 
هـل أتـاك   (و) سبح اسم ربك األعلى(أنه كان يقرأ يف العيدين بـ �جاء عن النيب 
  .)٣()حديث الغاشية

رضي اهللا  –وأبو بكر وعمر  �فإن خطب قبل الصالة بطلت اخلطبة، ألن النيب ) ٣(
  .كانوا يصلون العيدين قبل اخلطبة –ما عنه
  

                                                           

  .أخرجه الترمذي )١(
  .رواه مسلم )٢(
  .أخرجه أمحد )٣(
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  .)٢(يكرب يف األوىل تسعاً، ويف الثانية سبعاً )١(خطبتني
من غروب الشمس من ليلة العيد إىل أن يدخل اإلمام يف  )٣(ويكرب

  ................... )٤(الصالة، ويف األضحى خلف الصلوات املفروضات

طبة ملنفرد وال جلماعـة النسـاء إال أن   جلماعة من الذكور ولو مسافرين، فال خ) ١(
  .خيطب هلن ذكر

  .واخلطبتان كخطبيت اجلمعة يف األركان والسنن ال يف الشروط
  .مجيع اآلثار الواردة يف هذه املسألة ضعيفة) ٢(
يف عيد الفطر يستحب التكبري من غروب مشس ليلة عيد الفطـر إىل أن يـدخل   ) ٣(

ني البيوت والطرق واألسواق، وال بـني الليـل   اإلمام يف الصالة، وال فرق يف ذلك ب
والنهار، وعند ازدحام الناس ليوافقوه يف التكبري، وال فرق بني احلاضر واملسـافر، وال  

، )١(﴾��³��²´������¶﴿: بني الرجل واملرأة، لعموم قوله تعـاىل 
كنا نؤمر يف العيدين باخلروج حـىت  : قالت –رضي اهللا عنها  –وملا جاء عن أم عطية 

  .)٢(خترج احليض، فكُن خلف الناس يكبرن بتكبريهم
: أنه قـال  –رمحه اهللا  –وكذلك النوافل ولو مطلقة، ملا جاء عن إبراهيم النخعي ) ٤(

  .)٣(كانوا يكربون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة يف دبر الصالة
  
  
  

                                                           

  .١٨٥: البقرة )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه ابن أيب شيبة )٣(
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  .)١(من صبح يوم عرفة إىل العصر من آخر أيام التشريق
: ، قال ابن عباس)١(﴾��GF��E��D��C��B﴿: هللا تعاىللقوله ا) ١( 

  .هي أيام التشريق
  :وصيغة التكبري

اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب، ال إله إال اهللا، اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمـد، اهللا  
أكرب كبريا، واحلمد هللا كثريا وسبحان اهللا بكرةً وأصيال، ال إله إال اهللا وحده، صـدق  

عبده، وأعز جنده، وهزم األحزاب وحده، ال إله إال اهللا خملصـني لـه    وعده، ونصر
  .الدين ولو كره الكافرون

هذه هي الصيغة اليت درج عليها الناس وتداولوها، وقد ورد عن عمر وابـن  
اهللا أكرب، ال إله  ،اهللا أكرباهللا أكرب، : (أم كانوا يقولون –رضي اهللا عنهم  –مسعود 

  ).، اهللا أكرب، وهللا احلمدإال اهللا، اهللا أكرب
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٠٣: البقرة )١(
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واخلسوف فصل يف صالة الكسوف  
  .)٢(، فإن فاتت مل تقض)١(وصالةُ الكسوف سنةٌ مؤكدة

ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتني، يف كل ركعة 
قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعـان يطيـل التسـبيح فيهمـا، دون     

  .................................، )٤(، وخيطب بعدها خطبتني)٣(السجود
خسفت الشمس : (قالت -رضي اهللا عنها–للذكور واإلناث ملا جاء عن عائشة ) ١(

فقام فصلى بالناس فأطال القيام، مث ركع فأطال الركوع، مث قام  �يف عهد رسول اهللا 
ع فأطال القيام، وهو دون القيام األول، مث ركع فأطال الركوع، وهـو دون الركـو  

األول، مث سجد فأطال السجود، مث فعل يف الركعة الثانية مثل ما فعل يف الركعة األوىل 
إن : مث انصرف وقد اجنلت الشمس، فخطب الناس فحمد اهللا وأثـىن عليـه مث قـال   

الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا، ال خيسفان ملوت أحد وال حلياته، فإذا رأيتم ذلك 
  .)١()وا وتصدقوافادعوا اهللا وكبروا وصلّ

  .ألا ذات سبب فتفوت بفواته) ٢(
  .كما قال الرافعي، وصحح النووي تطويل السجود كالركوع الذي قبله) ٣(

، ولو أدرك املسبوق اإلمام يف الركـوع  �وتسن اجلماعة فيها اقتداًء بالنيب 
كوع الثاين األول من الركعة األوىل أو الثانية أدرك الركعة خبالف ما إذا أدركه يف الر

  .منهما فإنه ال يدرك الركعة ألن الركوع الثاين يتبع األول
كخطبيت اجلمعة، ويسن أن حيرضهم على اإلعتاق والصدقة، وحيذرهم من الغفلة ) ٤(

  .واالغترار بالدنيا

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  .)٢(الشمس، وجيهر يف خسوف القمر )١(ويسر يف كسوف
يعاً، واألجود كمـا قـال   الكسوف واخلسوف يطلقان على الشمس والقمر مج) ١(

  .اجلوهري أن الكسوف للشمس، واخلسوف للقمر
  .التغري والسواد: والكسوف لغة

صلى بنا الـنيب  : (أنه قال �ويسن اجلهر يف كسوف الشمس حلديث مسرة 
  .)١()يف كسوف ال نسمع له صوتاً �
يف صـالة اخلسـوف    �جهـر الـنيب   : (–رضي اهللا عنها  –حلديث عائشة ) ٢(

  .)٢()بقراءته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .يأخرجه أبو داود والترمذ )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  فصل يف صالة االستسقاء
، فيأمرهم اإلمام بالتوبة، والصدقة، )٢(مسنونةٌ )١(وصالة االستسقاء

، وصيام ثالثة أيام، مث خيـرج  )٤(، ومصاحلة األعداء)٣(واخلروج من املظامل
  .................................، )٦(يف ثيابٍ بذلة )٥(م يف اليوم الرابع

طلب السقيا من اهللا عند  :اًشرعاالستسقاء هو طلب السقيا من اهللا عند احلاجة، و) ١(
  .حصول اجلذب على وجه خمصوص

  :واالستسقاء له ثالثة حاالت
  .أن يصلي الصالة املخصوصة وهو أفضلها .١
 .أن يدعو يف خطبة اجلمعة وبعد الصلوات املفروضة .٢

  .أن يدعو مطلقا يف أي حال .٣
 �، فقد خـرج رسـول اهللا   �ماعة فيها، ولفعل النيب سنة مؤكدة لطلب اجل) ٢(

  .)١(يستسقي فجعل إىل الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه
ألن هذه األمور سبب انقطاع الغيث وجفاف األار وحرمان الرزق، وسـبب  ) ٣(

  .الغضب ونزول العقوبات
  .أي من بينهم شحناء وبغضاء) ٤(
  .م أقرب إىل اإلجابةوهم صيام، ألن دعاء الصائ) ٥(
وهي ما يلبس من ثياب املهنة وقت العمل، فال يسـن التطيـب، وال التجمـل    ) ٦(

  .والتزين، ألنه من إظهار السرور، بل يكون أشعثاً أغرباً ألنه أقرب لإلجابة
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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، مث خيطـب  )٢(، ويصلي م ركعتني كصالة العيدين)١(واستكانة وتضرع
ن ميينه إىل مشاله، ومن مشاله إىل ميينـه، وجيعـلُ   ، وحيولُ رداَءه م)٣(بعدمها

  ........................................، )٤(أعاله أسفلَه، وأسفله أعاله
، لالستسقاء �خرج النيب : وقد جاء عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال

  .)١(متبذِّالً متواضعاً متخشعاً متضرعاً
الشيوخ املنكسرين، والعاجزين، والصغار، ألن دعاء وينبغي أن يكون االستسقاء ب) ١(

  .)٢("وهل ترزقون وتنصرون إال بضعفائكم: "�هؤالء أقرب إىل اإلجابة، لقوله 
واحلذر من االستسقاء بالظلمة والفساق، ألنه ال يؤمن أن يزداد غضـب اهللا  

  .على تلك الناحية
خرج رسـول  : –اهللا عنهما رضي  –يف التكبري والقراءة، ملا جاء عن ابن عباس ) ٢(

متبذِّالً متواضعاً متضرعاً حىت أتى املصلى، فرقى املنرب فلم خيطب خطبكم هذه،  �اهللا 
، )٣(ولكن مل يزل يف الدعاء والتضرع والتكبري، مث صلى ركعتني كما يصلي يف العيـد 

  .مث صلى ركعتني جهر فيهما بالقراءة: ويف رواية
  .دل التكبري فيهما باالستغفار ألنه أليق باحلالخطبتني كخطبيت العيد، ويب) ٣(
يوماً يستسـقي، فصـلّى بنـا     �خرج نيب اهللا : قال �ملا جاء عن أيب هريرة ) ٤(

ركعتني بال أذان وال إقامة، مث خطبنا ودعا اهللا عز وجل، وحولَ وجهه حنو القبلة رافعاً 
  .)٤(األمينيديه، مث قلب رداءه فجعل األمين على األيسر، واأليسر على 

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه الترمذي )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
  .أخرجه أبو داود والترمذي )٣(
  .أخرجه أمحد وابن ماجة )٤(
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اللـهم  : )١(، وهو����ويكثر من الدعاء واالستغفار، ويدعو بدعاء رسول 
اجعلها سقيا رمحة، وال جتعلها سقيا عذابٍ وال حمقٍ وال بالٍء وال هدمٍ وال 

، ومنابت الشجر وبطون األودية، )٣(واآلكام )٢(غرقٍ، اللهم على الظِّراب
 )٨(مريئـاً  )٧(هنيئاً )٦(مغيثاً )٥(غيثاً، اللهم اسقنا )٤(اللهم حوالينا وال علينا

إىل يـوم   )١٤(دائمـاً  )١٣(جملِّالً )١٢(طبقاً )١١(عاماً غدقاً )١٠(سحاً )٩(مريعاً
  .الدين

  .هذا الدعاء جمموع من عدة روايات) ١(
  .مجع ظَرب وهو اجلبل الصغري) ٢(
  .مجع أكم وهو التل املرتفع من األرض) ٣(
  .يف األبنية والبيوت) ٤(
  .أي مطراً) ٥(
  .منقذاً من الشدة والكرب) ٦(
  .طيباً ال ينغصه شيٌء) ٧(
  .حممود العاقبة) ٨(
  .دائماً) ٩(
  .شديد الوقع على األرض) ١٠(
  .كثري املاء واخلري) ١١(
  .مستوعباً األرض) ١٢(
  .يعم األرض) ١٣(
  .إىل انتهاء احلاجة إليه) ١٤(
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، اللـهم إن بالعبـاد   )١(اللهم اسقنا الغيثَ وال جتعلنا من القانطني
ما ال نشكو إال إليك، اللهم أنبت  )٢(والبالد من اجلَهد واجلوع والضنك

لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء، وأنبت لنـا  
من بركات األرضِ، واكشف عنا من البالء، ما ال يكشفُه غريك، اللهم إنا 

 ٣(غفَّارا، فأرسلِ السماء علينا مدراراًنستغفرك إنك كُنت(.  
  .)٥(، ويسبح للرعد والربق)٤(ويغتسلُ يف الوادي إذا سال

  .القنوط هو اليأس من رمحة اهللا) ١(
  .الضيق) ٢(
  .املطر: كثري الدر، أي) ٣(
فحسـر  : قـال . مطر �أصابنا وحنن مع رسول اهللا : قال �ملا جاء عن أنس ) ٤(

: قـال ! يا رسول اهللا، لم صنعت هذا؟:  أصابه من املطر، فقلناثوبه حىت �رسول اهللا 
  .)١(ألنه حديث عهد بربه تعاىل

اخرجوا بنـا  : كان إذا سال السيل قال �أنه : وروى الشافعي بسند منقطع
  .إىل هذا الذي جعله اهللا طهوراً فنتطهر به، وحنمد اهللا

أنه كان إذا مسع الرعد تـرك  : –ما رضي اهللا عنه –ملا جاء عن عبداهللا بن الزبري ) ٥(
  .سبحان الذي يسبح الرعد حبمده، واملالئكة من خيفته: احلديث، وقال

  .وقيس بالرعد الربق
  .�لثبوت ذلك عند النيب . اللهم صيباً نافعاً: ويسن أن يقول عند نزول املطر

  
                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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  فصل يف صالة اخلوف
  :)٢(على ثالثة أضرب )١(وصالة اخلوف

  : ...................)٣(أن يكون العدو يف غري جهة القبلة: أحدها
��A﴿: صالة اخلوف مشروعة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، كما قال تعـاىل ) ١(

��G��F��E��D��C����������B��H�������I��J������K����L
�M�������N����O���������P�����Q�����R�����S������T������U�����������V
��W��X������Y����\[��Z���]����^�������_��`�����a������b
�c������d����e�����f������g������ih�����j����k����l����m��������������n
q��p�����o�����r���s������t����u����v������w������yx�����z��{����}��|

F��G�����H��I��~﴾)وصـالها مـن بعـده    �، وقد صالها النيب )١ ،
وجتـوز  . فصار إمجاعاً، وألن سببها باقٍ فتفعل كالقصر –اهللا عنهم  رضي –أصحابه 

  .يف السفر واحلضر
ذه الثالثة من بـاب   –رمحه اهللا  –بل هي أكثر من ذلك، وإمنا اكتفى املصنف ) ٢(

  .االختصار
أو يف جهتها مع وجود ساتراً يستر العدو عن أعني املسلمني، ويف املسلمني كثرة ) ٣(

  .سلمون مثل الكفار يف العددحبيث يكون امل
  

                                                           

  .١٠٢: النساء )١(
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، )٣(، وفرقةً خلْفَـه )٢(فرقة تقف يف وجه العدو: )١(فيفرقهم اإلمام فرقتني
  ،العـدو لنفسها، ومتضي إىل وجه تمركعةً مث ت فيصلِّي بالفرقة اليت خلْفَه

  .)٤(وتأيت الطائفة األخرى، فيصلي ا ركعةً، مث تتم لنفِسها، ويسلِّم ا
  : .......................)٥(أن يكون العدو يف جهة القبلة: والثاين

  .حبيث تقاوم كل فرقة منهم العدو) ١(
  .حترسه ومتنعه من أن يأيت اإلمام ومن معه من املأمومني) ٢(
أي خلف اإلمام يفتتح ا الصالة، ويصلي م ركعة فإذا قام إىل الثانيـة خـرج   ) ٣(

ته بنية املفارقة، وأمتوا ألنفسهم الركعة الثانية، ويطيل اإلمام القيام املقتدون به عن متابع
  .إىل حلوق الفرقة الثانية به

الفرقة الثانية باإلمام صلى م الركعة الثانية، فإذا جلس اإلمام للتشهد  تفإذا حلق) ٤(
  .قاموا وأمتوا الثانية، واإلمام ينتظرهم يف التشهد، فإذا حلقوه سلم م

يف غـزوة ذات   �الصالة على هذه الكيفية هي اليت فعلها رسول اهللا وهذه 
يوم ذات الرقـاع صـالة    �صلى رسول اهللا : قال �الرقاع، كما جاء عن سهل 

فطائفة صلت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعـة، مث ثبـت   : اخلوف
ت الطائفـة األخـرى،   قائماً، وأمتوا ألنفسهم، مث انصرفوا، فصفوا وجاه العدو، وجاء

  .)١(فصلى م الركعة اليت بقيت، مث ثبت جالساً وأمتوا ألنفسهم، مث سلِّم م
يف مكان ال يسترهم عن أعني املسلمني شيء، ويف املسلمني كثرة حتتمل تفـرقهم  ) ٥(

  .صفني
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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، فإذا سجد سجد معه أحد الصفني، )١(فيصفهم اإلمام صفَّني، ويحرم م
 الصف وحلقوهووقف سهم، فإذا رفع سجدحير ٢(اآلخر(.  

ويقرأ م مجيعاً، ويركع م كذلك، ويعتدل م كذلك، ملا كان الراكع متكنـه  ) ١(
  .املشاهدة دون الساجد مل تطلب احلراسة للراكعني

فإذا قام اإلمام ومن معه من السجود إىل الركعة الثانية سـجد الصـف اآلخـر    ) ٢(
الذي سجـد  –ركع باجلميع، فإذا اعتدل حرس الصف األول وحلقوه وقرأ باجلميع و
وسجد معه الصف اآلخر، فإذا رفعوا رؤوسهم سجد الصف  –معه يف الركعة األوىل 

  .األول الذي كان حيرس مث يتشهد اإلمام بالصفني مجيعاً، ويسلم م
 –بعسفان، كما جاء عن جابر بن عبـداهللا   �وهذه هي صالة رسول اهللا 

فصـفنا صـفني   : صالة اخلـوف  �شهدت مع رسول اهللا : قال –عنهما رضي اهللا 
فكربنا مجيعاً، مث ركع وركعنا مجيعـاً مث   �خلفه، والعدو بيننا وبني القبلة، فكرب النيب 

رفع رأسه من الركوع ورفعنا مجيعاً، مث احندر بالسجود والصف الذي يليـه، وقـام   
لسجود والصف الذي يليـه احنـدر   ا �الصف اآلخر يف حنر العدو، فلما قضى النيب 

الصف املؤخر بالسجود وقاموا، مث تقدم الصف املؤخر وتأخر الصف املقدم، مث ركـع  
وركعنا مجيعاً، مث رفع رأسه من الركوع، ورفعنا مجيعاً، مث احندر بالسـجود   �النيب 

سـجود  ال �والصف الذي يليه، وقام الصف املؤخر يف حنر العدو، فلما قضى الـنيب  
وسـلّمنا   �بالصف الذي يليه احندر الصف املؤخر بالسجود فسجدوا، مث سلم النيب 

  .)١(مجيعاً
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�٠��٠��٠��٠� 

فيصـلِّي  : )١(أن يكونَ يف شدة اخلوف والتحام احلرب: والثالثُ
  .)٢(كيف أمكنه راجالً أو راكباً، مستقبلٍ القبلة أو غري مستقبلٍ هلا

أو كانوا ال يأمنون هجوم العدو عليهم، ولـو  حبيث ال يتمكنون من ترك القتال، ) ١(
  .ولّوا عنه أو انقسموا

رضـي  –، قال ابن عمر )١(﴾ON���M��L��K��J﴿: لقول اهللا تعاىل) ٢(
  .)٢()مستقبلي القبلة وغري مستقبليها: (–اهللا عنهما 

ويغتفر فيها األعمال الكثرية كالضربات والطعنات املتوالية حلاجة القتال، وال 
فيها الصياح لعدم احلاجة إليه، فإن عجز عن ركوع وسجود أومأ ما للضرورة، يعذر 

  .وجعل السجود أخفض من الركوع، فإن مل ميكن صلى كيفما اتفق له
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٣٩: البقرة )١(
  .أخرجه مالك )٢(
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  فصل يف اللباس
، وحيـلُّ  )٢(، والتختم بالـذهبِ )١(وحيرم على الرجالِ لبس احلرير

  ..............................................................للنساء، 
وكذا التغطية به واالستناد إليه وافتراشه والتدثر به، وكذا اختاذه بطانـة وسـتراً   ) ١(

عن لُـبسِ   �انا رسول اهللا : قال �وسائر وجوه االستعمال، ملا جاء عن حذيفة 
  .)١(احلرير والديباج، وأن جنلس عليه

 تليق بالرجال، ويعفى عن لُبس الثـوب  وعلّة النهي أن فيه خيالء وخنوثة ال
املطرف أو املطرز باحلرير كالطوق واجليب ورؤوس األكمام والذيل ظاهراً كان ذلك 

عن لُبسِ احلرير  �ى رسول اهللا : أنه قال �أو باطناً، ملا جاء عن عمر بن اخلطاب 
  .)٢(إال موضع أصبع أو أصبعني أو ثالث أو أربع

لتغطية به واالستناد إليه وافتراشه والتدثر به، ملا جاء عن وحيل للنساء لبسه وا
أُحلَّ الذهب واحلرير إلناث أمـيت، وحـرم   : "قال �أن النيب  �علي بن أيب طالب 

  .)٣("على ذكورِها
السابق، وخيرج من النهي اختاذ أنف أو أمنلـة أو   �حلديث علي بن أيب طالب ) ٢(

  .لى مقطوعها، وإن أمكنه اختاذها من الفضةسن من ذهبٍ فإنه ال حيرم ع
 سن، ملا جاء أن الـنيب   اوأما الفضة فإنه جيوز للرجل التختماختـذ   �بل ي

  .)٤(خامتاً من ورق

                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه الترمذي وأمحد )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
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وقليل الذهب وكثريه يف التحرمي سـواٌء، وإذا كـان بعـض الثـواب     
اإلبريسـم  ، مـا مل يكـن   )٢(وبعضه قُطْناً أو كتاناً جاز لُبسه )١(إبريسماً

  .)٣(غالباً
  .كلمة فارسية معربة معناها احلرير) ١(
  .السابق �ملا جاء يف حديث عمر ) ٢(
  .فإن كان مساوياً لغريه أو أقل فإنه جيوز) ٣(
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  فصل يف بيان أحكام جتهيز امليت وما يتعلق به
  ........................، )٢(غسلُه: )١(ويلزم يف امليت أربعة أشياء

يف الـذي   �األشياء األربعة من فروض الكفاية باإلمجاع، لقول النيب  هفعل هذ) ١(
  .)١("اغسلوه مباء، وسدر، وكفنوه يف ثوبيه: "وقصته ناقته

مىت حتقق موت املسلم فإنه تستحب املبادرة إىل جتهيزه، وأقلُّ الغسل اسـتيعاب  ) ٢(
وصول املاء إىل البشـرة، ألن ذلـك هـو     بدنه باملاء بعد إزالة النجاسة وما مينع من

  .الواجب يف حق احلي يف غسل اجلنابة
  :مسألة

  هل تشترط نية الغاسل يف غسل امليت؟
وجهان واألصح عند الرافعي والنووي أنه ال تشترط، ألن املقصود من غسل 

  .امليت النظافة، وهي حتصل بال نية، وعليه فلو غسله كافر كفى
ول النظافة، ولو حترق امليت حبيث لو غُسل رى حلمه والغريق ال يغسل حلص

  .يمم، وكذا إذا مل يوجد إال أجنيب يف املرأة أو أجنبية يف الرجل يمم امليت فيهما حبائل
. والصغري الذي مل يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ومثله اخلنثى الكبري

ه ودفنه دون الصالة عليـه، أمـا الـذمي    وأما الكافر غري الذمي فيجوز غسله وتكفين
فيجب غسله وتكفينه ودفنه وفاًء بذمته، ومثله املعاهد دون احلريب أو املرتد فال جيـب  

جيفتهما، لعدم احترامهمـا إال إن   ىتكفينهما وال دفنهما بل جيوز إغراء الكالب عل
امتضرر الناس برائتحهما وجبت موارا.  

  .القلفةوال يخنت امليت لغسل ما حتت 
  

                                                           

  .متفق عليه )١(
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  .)٣(، ودفنه)٢(، والصالة عليه)١(وتكفينه
الشـهيد يف معركـة   : واثنان ال يغسالن وال يصـلّي عليهمـا  

  .........................................................، )٤(املشركني
ثوب واحـد يف  : ، وأقلُّه"وكفنوه يف ثوبيه: "�تكفني امليت فرض كفاية، لقوله ) ١(

رجل واملرأة، يعم مجيع البدن إال رأس احملرم ووجه احملرمة، حلديث خباب بـن  حق ال
، فكنـا إذا  )١(قُتلَ يوم أحد ومل يترك إال منـرة  �أن مصعب بن عمري : �األرت 

أن  �غطينا ا رأسه بدت رجاله، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنـا رسـول اهللا   
  .)٣) (٢(من اإلذخر نغطي ا رأسه، وجنعل على رجليه شيئاً

  .-بإذن اهللا  –الصالة على امليت فرض كفاية، وسيأيت معنا الكالم عليها ) ٢(
أن يـدفن يف  : دفن امليت من فروض الكفاية، ألن يف تركه هتكاً حلرمته، وأقلـه ) ٣(

  .حفرة متنع رائحته، والسبع عنه
ح نفسه أو سـقط  سواء قتله مشرك أو أصابه سالح مسلم خطأ أو عاد عليه سال) ٤(

فهذا . عن فرسه أو رحمته دابته أو وجد قتيالً بعد انكشاف احلرب ومل يعلم سبب موته
حترم الصالة عليه، وحيرم تغسيله، ويستوي يف ذلك البالغ والصيب واحلر والعبد والرجل 

، )٤()مل يغسل قتلى أُحد ومل يصلِّ علـيهم : (�أن النيب  �واملرأة، ملا جاء عن جابر 
  ال تغسلوهم، فإن كلِّ جرحٍ أو كلِّ دمٍ يفـوح: "قال يف قتلى أحد �عنه أن النيب و
  

                                                           

  .مشلة فيها خطوط بيض وسود، أو بردة من صوف: منرة )١(
  .نبات: اإلذخر )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
  .أخرجه البخاري )٤(
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  .)١(والسقطُ الذي مل يستهلَّ صارخاً
  ............................................ويغسلُ امليت وتراً، 

  .)١("مسكاً يوم القيامة
بقيت فيـه حيـاة   ومن جرِح يف القتال ومات بعد القتال، فليس بشهيد إن 

  .مستقرة
  .السقطُ هو الذي نزل قبل متام ستة أشهر، فإن بلغها فله حكم الكبري) ١(

  :والسقط له حاالت
إن تيقنا حياته بأن يستهل صارخاً أ ومل يستهل صارخاً لكن شـرب  : األوىل

اللنب أو حترك حركة كبرية تدل على احلياة مث مات فإنه باإلمجاع يعامل كالكبري يغسل 
  .يصلى عليهو

أن ال يستهل صارخاً وال ينظر وال ميص اللنب وال يتحرك فال نتـيقن  : الثانية
  :حياته فال خيلو من أمرين

إن مل يبلغ حد نفخ الروح، ومل يظهر فيه خلق اإلنسان، فتحرم الصالة عليـه   - 
وستره، فإن تبني فيه خلق اإلنسان فيجـب أن   ةوال يغسل بل يسن دفنه خبرق

 .ن ويدفن وال يصلى عليه لعدم تيقن حياتهيغسل ويكف

إن بلغ أربعة أشهر فاألظهر أنه ال يصلى عليه لعدم ظهور حياته ولكن يغسل  - 
 .ويكفن ويدفن

 –اضطرب اضطراباً كبرياً  –إن مل يستهل صارخاً لكن حترك واختلج : الثالثة
قرينة الدالة عليهـا  فيصلى عليه يف األظهر ويغسل على املذهب الحتمال احلياة ذه ال

  .ولالحتياط
                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أمحد )١(
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  .)١(ويكون يف أول غُسله سدر ويف آخره شيٌء من كافورٍ
قد تقدم معنا ذكر أقل الغسل، وأما أكمله أن يغسله يف خلـوة ال يدخلـها إال   ) ١(

الغاسل ومن يعينه والويل، وأن جيعله على مرتفع كلوح ومباء بارد ألنه يشد البـدن إال  
كوسخ، وأن جيلسه الغاسل على املرتفع برفقٍ مـائالً إىل ورائـه،   حلاجة إىل املسخن 

ويسند ظهره بركبته اليمىن ومير يساره على بطنه مببالغة ليخرج ما فيه من الفضـالت،  
مث يضجعه لقفاه ويغسل خبرقة ملفوفة على يساره سوءتيه، مث يلقيها مث يأيت بـأخرى  

ضوء احلي، مث يفيض املاء على رأسـه  ينظف ا أسنانه ومنخريه، مث يوضأه الغاسل كو
بعد غسله بسدرٍ وحنو ذلك من أدوات النظافة كالصابون، ويغسل الشـق األميـن مث   

 �دخل علينا رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنها  –األيسر ثالثاً، ملا جاء عن أم عطية 
ن ذلك، مبـا  اغِسلنها ثالثاً أو مخساً أو أكثر من ذلك إن رأيت: "وحنن نغسل ابنته فقال

وسدر واجعلن يف اآلخرة كافوراً أو شيئاً من كافور، وابدأن مبيامنها ومواضع الوضوء 
  .)١(فضفّرنا شعرها ثالثة أثالث: ، قالت"منها

مبشـط   –إن كان عليها شـعر   –ويستحب تسريح شعر حلية امليت ورأسه 
سله إليه ووضـعه  واسع األسنان، ويكون برفق لئال ينتتف فإن انتتف شيء رده بعد غ

  .)٢(﴾~������������������﴿: معه يف الكفن إكراماً له، لقوله تعاىل
وحيرم على الغاسل النظر إىل عورة امليت ومسها بدون حائل، وعلى الغاسـل  

  .أن يكون أميناً
  
  

                                                           

 .البخاري ومسلم أخرجه) ١(

  .٧٠: اإلسراء )٢(
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، )١(ويكفَّن يف ثالثة أثوابٍ بيضٍ ليس فيها قمـيص وال عمامـةٌ  
  .)٢(واملرأة يف مخسة أثوابٍ بيضٍ

وأما أكمله يف الرجل فإنه يكفن يف ثالثة أثواب، وأفضلها . تقدم معنا أقل الكفن) ١(
البسوا من ثيابكم البياض فإا من خري ثيـابكم وكفّنـوا فيهـا    : "�األبيض، لقوله 

  .)١("موتاكم
وال يكون يف كفنه قميص وال عمامة بل إزار ولفافتان، اإلزار من سـرته إىل  

، فقد �عنقه إىل كعبه، والثالث يستر مجيع بدنه اقتداء برسول اهللا ركبته، والثاين من 
كُفِّن يف ثالثة أثوابٍ سحولية جدد ميانية ليس فيها قميص وال عمامـةٌ، أُدرِج فيهـا   

  .)٢(إدراجاً
كـان   �إزار وخمار وقميص ولفافتان، ملا جاء عن ليلى بنت قائف الثقفية أنه ) ٢(

مث  –اإلزار  –بنته ثوباً ثوباً وهو عند الباب، فنـاوهلن احلقـو   يناول النساء يف كفن ا
  .)٣(اخلمار مث امللحفة مث أُدرجت بعد ذلك يف الثوب اآلخر

ويكره تكفني املرأة يف احلرير وال حيرم، ألن كل شخص يكفن مبا جيوز لـه  
  .لبسه يف حياته

ألن املقصـود   وتكره املغاالة يف الكفن، وينبغي أن يكون صفيقاً غري رقيـق، 
  .بقاؤه دون الزينة

  
  

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه أمحد وأبو داود )٣(
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١(ويكرب عليه أربع تكبريات(.................................. :  
  :الصالة على امليت هلا سبعة أركان) ١(

  .ويشترط فيها التعرض للفرضية على الصحيح: النية .١
وإذا كان امليت واحداً نوى الصالة عليه، وإن حضر موتى نـوى الصـالة   

  .عليهم
  .ترط تعيني امليت بل لو نوى الصالة على من صلى عليه اإلمام كفىوال يش

 .القيام مع القدرة .٢

 .التكبريات األربع .٣

 .السالم .٤

 .قراءة الفاحتة بعد األوىل .٥

 .بعد الثانية �الصالة على النيب  .٦

الدعاء للميت بعد التكبرية الثالثة، والقدر الواجب منه ما يطلق عليـه اسـم    .٧
  .�، وأما األكمل فما ورد عن النيب )له اللهم اغفر(الدعاء، مثل 

واملأموم املوافق إذا ختلف عن اإلمام بال عذر فلم يكرب حىت كرب اإلمام تكبرية 
  ].ألن التخلف بالتكبري كالتخلف بركعة [ أخرى بطلت صالته، 

أما املأموم املسبوق فيكرب ويقرأ الفاحتة وإن كان اإلمام يف الدعاء فرياعي نظم 
فلو كرب اإلمام أخرى قبل شروعه يف الفاحتة كبر معه وسـقطت عنـه   صالة نفسه، 

القراءة، كما لو ركع اإلمام يف الصالة ويتابع اإلمام يف بقية التكبريات، فـإذا سـلّم   
  .اإلمام تدارك املأموم باقي الصالة بتكبرياا وأذكارها
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و للميت بعد الثانية، ويدع ����يقرأ الفاحتة بعد األوىل، ويصلي على النيب 
اللهم هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا : (بعد الثالثة فيقول

وسعتها وحمبوبِه وأحبائه فيها إىل ظلمة القرب وما هو القيه، كان يشهد أن 
ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك، وأن حممداً عبدك ورسولُك، وأنت 

ـزولٍ به، وأصبح فقرياً إىل أعلم به منا، اللهم إنه نزل بك وأنت خري من
رمحتك وأنت غين عن عذابه، وقد جئناك راغبني إليك شفعاَء له، اللهم إن 
كان حمسناً فزد يف إحسانه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ولقِّـه برمحتـك   
رضاء وقه فتنة القرب وعذابه وافسح له يف قربه وجاف األرض عن جنبيـه  

بك حىت تبعثه آمناً إىل جنتك برمحتك يا أرحم ولقِّه برمحتك األمن من عذا
اللهم ال حترمنا أجره، وال تفتنا بعده، : (، ويقولُ بعد الرابعة)١( )الرامحني

  .)٢(، ويسلم بعد الرابعة)واغفر لنا وله
صلى رسول اهللا : قال �أصح ما ورد يف هذا الباب ما جاء عن عوف بن مالك ) ١(
اللهم اغفر له وارمحه، وعافه واعف عنه، وأكرم : "ئهعلى جنازة، ففطنت من دعا �

نزله، ووسع مدخله، واغسله باملاء والثلج والبرد، ونقّه من اخلطايا كما نقيت الثـوب  
األبيض من الدنس، وأبدله داراً خرياً من داره، وأهالً خرياً من أهله، وزوجاً خرياً من 

  .)١("رب، ومن عذاب النارزوجه، وأدخله اجلنة، وأعذه من عذاب الق
أن يكرب اإلمام، مث يقرأ : أن السنة يف الصالة على اجلنازة �ملا جاء عن أيب أمامة ) ٢(

  ويخــلص �بفاحتة الكتاب بعد التكبرية األوىل سراً يف نفسه، مث يصلي على النيب 

                                                           

 .أخرجه مسلم) ١(
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، ويسلُّ من قبلِ رأسـه برفـقٍ،   )١(ويدفن يف حلد مستقبلَ القبلة
  ...........، )٢()����بسم اهللا، وعلى ملة رسول اهللا : (الذي يلَحدهويقول 

  .)١(الدعاء للجنازة يف التكبريات
صفة التسليم من صالة اجلنازة كالتسليم من الفريضة يف الكيفية والعدد، ملـا  

يفعلُهن، تـركهن   �ثالث خالل كان رسول اهللا : "أنه قال �جاء عن ابن مسعود 
 واسـتحب بعضـهم   )٢("التسليم على اجلنازة مثل التسليم يف الصالةالناس، إحداهن ،

  .)٣(، واملعتمد أا ال تسن)وبركاته(زيادة 
تقدم معنا أن أقل الدفن حفرة متنع خروج الرائحة ونبش السباع، وأما أكمله فهو ) ١(

اختذوا يل حلـداً، وانصـبوا   : قال �الدفن يف اللحد، ملا جاء عن سعد بن أيب وقاص 
  .، هذا إذا كانت األرض صلبة)٤(�علي اللنب نصباً كمل فُعلَ برسول اهللا 

واللحد أن حيفر يف أسفل القرب مما يلـي  . أما إذا كانت رخوة فإنه يتعني الشق
والشق أن حيفر وسط القرب كالنهر ويبىن جانباه ويوضع امليت . القبلة حفرةً تسع امليت

امليت مستقبل القبلة حىت لو دفن مسـتدبراً أو   بينهما ويسقف باللنب، وجيب أن يدفن
  .مستلقياً على ظهره فإنه ينبش ويوجه إىل القبلة ما مل يتغري

إذا وضع امليت يف  �كان النيب : قال –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عمر ) ٢(
  .)٥(بسم اهللا، وعلى ملة رسول اهللا: القرب قال

  
                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه النسائي )١(
  .أخرجه البيهقي بسند حسن) ٢(
 .-هللا عنه رضي ا –، كما يف حديث ابن مسعود �بينما هي ثابتة عن النيب ) ٣(

  .أخرجه مسلم )٤(
  .وهو صحيح ،أخرجه أمحد )٥(
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عميف القربِ بعد أن ي ضجع١(ق قامةً وبسطةًوي(ويسطّح القرب ،)وال يبىن )٢ ،
  .)٣(عليه، وال جيصص

  .................................، )٤(وال بأس بالبكاء على امليت
أي قدر ارتفاع إنسان معتدل الطول، رافعاً يديه إىل األعلى، وذلك مقدار ثالثـة  ) ١(

احفـروا وأوسـعوا   : "أنه قال �ملا جاء عن النيب . أذرع ونصف، كما قال الرافعي
  .)١("وأحِسنوا

 �مسعت رسـول اهللا  : قال �أي يجعل مستوياً فال يسنم، ملا جاء عن فضالة ) ٢(
  .)٢(يأمر بتسوية القبور

ى أن جيصـص   �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن جابر بن عبداهللا ) ٣(
  .)٣(القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه

ال : "�ك حيرم وطء القبور واجللوس عليها والصالة عليها، لقول النيب وكذل
  .)٤("جتلسوا على القبور، وال تصلوا عليها

دخلنا علـى  : قـال �قبـل املوت وبعـد، أما قبـله فلما جـاء عن أنس ) ٤(
 �وإبراهيـم ولده جيـود بنفِسه فجـلعت عينـا رســول اهللا    �رسـول اهللا 

  .)٥(تذرفان
  

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أصحاب السنن )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٥(
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  .)٢(، وال شق جيب)١(غري نوحٍمن 
أيامٍ من دفنِه إىل ثالثة ى أهلُهعز٣(وي(.  

فرأيت  �اهللا  رسولِ شهدت دفن بنت: قال �وأما بعد فلما جاء عن أنس 
  .)١(عينيه تذرفان وهو جالس على قربها

ـ ) ١( : االنوح هو رفع الصوت بالندب، وهو أن تقول املرأة املتوىف زوجها أو قريب هل
  .واسنداه، واظهراه، يا كرمي اخلصال، وحنو ذلك من تعداد املآثر

النائحةُ إذا مل تتب تقام يوم القيامة وعليها سربالٌ : "�وهو حمرم، لقول النيب 
  .)٢("من قَطران ودرع من جرب

  .السربال القميص، والدرع سترة فوق القميص
)٢ (الصدر واخلد اجليب حمرم وكذلك ضرب الشعرِ، والدعاء بالويل وحنو شق ونثر ،

  .ذلك، ولبس غري ما جرت به العادة
ألن كلَّ فعلٍ يتضمن إظهار جزعٍ ينايف االنقياد واالستسالم لقضاء اهللا وقدره 

ليس منا من ضرب اخلدود، وشـق  : "�حمرم، ألنه من أمور اجلاهلية لذلك قال النيب 
  .)٣("اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية

هي احلمل على الصرب على امليت بذكر ما وعد : التعزية لغة هي التسلية، وشرعاً) ٣(
اهللا من الثواب والتحذير من اجلزع املُذهب لألجر املُكِسب لإلمث، والـدعاء للميـت   

  .باملغفرة، ولصاحب املصيبة جبرب مصيبته
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�١��١��١��١� 

  .)١(وال يدفن اثنان يف قربٍ إال حلاجة
أعظم : يعزي مجيع أهل امليت، ويقول يف تعزية املسلمويستحب للمعزي أن 

  .وحنو ذلك. اهللا أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر مليتك
وتكون التعزية يف ثالثة أيام، ألن قوة احلزن ال تزيد عليها يف الغالب، وبعـد  

: �لقول النيب . احلزن ثالثاً �الثالثة مكروهة ألا جتدد احلزن، وقد جعل رسول اهللا 
ل المرأة تؤمن باهللا واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثـالث إال علـى زوجٍ   ال حي"

  .)١("أربعة أشهر وعشرا
زى غائباً فإـا متتـد إىل قـدوم    ويستثىن من ذلك ما إذا كان املعزي أو املع

  .الغائب
األصل أن كل ميت يدفن يف قرب يف حالة االختيار إال حلاجة أو ضرورة كضـيق  ) ١(

رض وكثرة املوتى فعند ذلك جيمع بني االثنني والثالثة واألكثر يف قربٍ واحد حبسب األ
، ويندب أن حيجز بـني امليـتني   )٢(بشهداء أحد �احلاجة والضرورة كما فعل النيب 

  .بتراب حيث مجع بينهما
وأما دفن واحد مث نبشه ودفن آخر معه حرام اتفاقاً هلتك حرمة األول، ما مل 

  .جبميع أجزائهيفن األول 
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم) ١(
  .رجه البخاريأخ )٢(
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        ))))١١١١((((كتاب الزكاةكتاب الزكاةكتاب الزكاةكتاب الزكاة
  : ...............................)٣(الزكاة يف مخسة أشياء )٢(جتب

زكا الزرع إذا منا، وزكـا املـال إذا زاد،   : النمو والزيادة، يقال: الزكاة يف اللغة) ١(

  .أي طهرها )١(﴾`���c��b��a﴿: وتأيت مبعىن التطهري، كما يف قوله تعاىل
 اسم ملال خمصوص يؤخذ من مالٍ خمصـوص، ويصـرف لطائفـة   : وشرعاً

  .خمصوصة
ومسيت الزكاة بذلك ألن املال ينمو بربكة إخراجها ودعاء اآلخذ هلا، كمـا  

  .)٢(﴾�����ª»��¬��®������°��±����³��²´﴿: قال تعاىل

وقال  )٣(﴾�����﴿: الزكاة واجبة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، قال تعاىل) ٢(

بين اإلسالم على مخسٍ شهادة أن ال : "�، وقال )٤(﴾����������﴿: أيضا
فهي ركن من أركان اإلسالم من جحـدها  ...". إله إال اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة

ومن منعها أُخـذت  . فقد كفر إال أن يكون قريب عهد بإسالم أو نشأ يف بادية بعيدة
واهللا لو منعين عقـاالً كـانوا   : "وقال يف مانعي الزكاة �منه قهراً كما فعل أبو بكر 

  ".لقاتلتهم عليه �يؤدونه لرسول اهللا 
  :والزكاة على نوعني) ٣(

 .زكاة تتعلق بالبدن، وهي زكاة الفطر وسيأيت الكالم عليها بإذن اهللا .١

                                                           

  .٩: الشمس )١(
  .٣٩: الروم )٢(
  .٤٣: البقرة )٣(
  .١٠٣: التوبة )٤(
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  ..........................، )١(، والزروع، والثمار)٢(، واألمثان)١(املواشي
  .–رمحه اهللا  –م عنها املصنف زكاة املال وهي اليت تكل .٢

قـال  : قال �وهي اإلبل والبقر والغنم، فتجب فيها الزكاة ملا جاء عن أيب ذر ) ١(
مـا مـن   : والذي نفسي بيده، أو والذي ال إله غريه، أو كما حلف: "�رسول اهللا 

رجلٍ تكون له إبل أو بقر أو غنم ال يؤدي حقها إال أتى ا يوم القيامة أعظم ما تكون 
وأمسنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقروا، كلما جازت آخراها ردت أوالهـا، حـىت   

  .)١("يقضى بني الناس

���Ä﴿: الذهب والفضة، واألصل يف وجوب الزكاة فيهما، قوله تعـاىل : املراد ا) ٢(

Å������Æ�������������������������������	�����
������������������������������������������������������������

��s��r﴿: ، وقوله تعـاىل )٢(﴾�����������������

t������u������w��v���������x������y��������z����{��������|���}﴾)٣( ،
ما من صاحب كنـزٍ ال يؤدي زكاته إال : "�قال رسول اهللا  �وحلديث أيب هريرة 

وجبهته حىت حيكم اهللا بـني  أُمحي عليه يف نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى ا جنباه 
  .)٤(..."عباده يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة مث يرى سبيله إىل اجلنة أو إىل النار

��������﴿: ، ولقوله تعاىل)٥(﴾¥��¦��§�����¨©﴿: لقوله تعاىل) ٣( �

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .١٨٠: آل عمران )٢(
  .٤٣: التوبة )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(
  .١٤١: األنعام )٥(
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  .)١(وعروض التجارة
اإلبـل،  : فتجب الزكاةُ يف ثالثة أجناسٍ منها وهـي : فأما املواشي

  .)٢(والغنموالبقر، 
  ........................، )٣(اإلسالم: وشرائط وجوا ستةُ أشياء

��������������	��
��������������﴾)١( ،
فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشر، وفيما سقي بالنضـح  : "�ولقوله 

  .)٢("نصف العشر

ــاىل) ١( ــه تع 
﴿: لقول���������������������﴾)٣( ،
  .ابن املنذر اإلمجاع على وجوب الزكاة فيهاوحكى 

والدليل على أن زكاة يمة األنعام إمنا جتب يف هذه الثالثة دون غريها من اخليـل  ) ٢(
ليس على املسلم : "�والبغال هو اإلمجاع، ولألحاديث املبينة ألنصبة الزكاة، ولقوله 

ـ ديث على أن األصل هذا احل ، فدلّ)٤("يف عبده وفرسه صدقة اة يف عدم وجوب الزك
  .غريها

وخصت هذه الثالثة بوجوب الزكاة لكثرا، وكثرة منائها، وكثرة االنتفـاع  
  .ا مع كوا مأكولة فاحتملت املواساة

��������������﴿: فال زكاة على الكافر إن كان أصلياً، لقوله تعاىل) ٣( �

                                                           

  .٢٦٧: البقرة )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
  .٢٦٧: البقرة )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
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  ............................................، )٢(، وامللك التام)١(واحلرية

��������ملـا   –رضي اهللا عنـهما   –، ولكتاب الصديق ألنس )١(﴾

على  �هذه فريضة الصدقة اليت فرض رسول اهللا : (وجهه إىل البحرين والذي جاء فيه
  .)٢(...)املسلمني، واليت أمر اهللا ا رسوله

  .وألن الكافر األصلي ال يطالب ا حال كفره باإلمجاع
فال تسقط عنه الزكاة بالردة، ألن الردة ال تسقط عنه مـا وجـب   أما املرتد 

  .باإلسالم
فال زكاة على الرقيق باإلمجاع، ألن العبد ال ميلك شيئاً، والعبد وما ملكت يـداه  ) ١(

  .لسيده
فال زكاة يف املال اململوك ملكاً ناقصاً كملك املكاتب، ألن له إسقاطه مىت شاء، ) ٢(

صوب، واملسروق، واملودع عند من جحده، ألنه ممنـوع مـن   وال زكاة يف املال املغ
  .التصرف فيه بسبب السرقة والغصب واجلحد، حىت يعود إليه

  .وال زكاة يف األموال العامة كمال بيت املال واجلمعيات اخلريية وحنو ذلك
  :مسألة

  :زكاة الدين
  :الصحيح املشهور وجوب الزكاة يف الدين على تفصيل

مل يتعذر استيفاؤه بأن كان على مليٍء باذل أو جاحد عليـه   إن: احلالة األوىل
ة، وكان الدين حاالً فإنه جيب إخراج زكاته يف احلال ألنه مالٌ حاضـر، وأمـا إن   ينب

  .كان مؤجالً فهو كاملغصوب فال جيب إخراج زكاته حىت يقبضه
                                                           

  .٢٦٧: ةالبقر )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
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  .)٣(، والسوم)٢(، واحلول)١(والنصاب
ـ إما إلعسار من هو عليه، أو جلحوده وال بإن تعذر استيفاؤه :احلالة الثانية ة ين

  .ه أو غيبته، فهو كاملغصوب وقد تقدم معناطلله عليه، أو مل
  :مسألة

  هل الدين مينع الزكاة؟
إذا كان له مالٌ جتب فيه الزكاة، وعليه ديون قدر ماله أو أكثر، فهل : صورا

  مينع الدين الزكاة؟
ص عليه الشافعي يف أكثر كتبه اجلديدة فيه أقوال أظهرها وهو املذهب الذي ن

أنه ال مينع الزكاة، سواء كان الدين حاالً أو مؤجالً، أو كان من جنس املال أو مـن  
  .غريه

  .وهو القدر املعترب لوجوب الزكاة) ١(
فمن كان ميلك ماالً دون النصاب فال زكاة عليه، لألحاديث الواردة يف بيان 

  .– بإذن اهللا –األنصبة وسيأيت ذكرها 
وهو السنة اهلجرية، فمن ملك نصاباً أو أكثر مل جتب عليه الزكاة حـىت حيـول   ) ٢(

  .)١("ليس يف مالٍ زكاة حىت حيول عليه احلول: "�عليها احلول، لقول النيب 
وهو الرعي يف كٍأل مباح، ويلحق باملباح الكأل اململوك الذي تعد قيمته يسرية يف ) ٣(

قيمته غري يسرية أو مغصوبٍ أو جمموع  املعلوفة بكأل مملوكمقابل النماء، فال زكاة يف 
يف صدقة الغـنم ويف  : ((... أنه قال �للماشية، ملا جاء يف كتاب أيب بكر الصديق 

  .)٢())سائمة الغنم إذا كانت أربعني إىل عشرين ومائة شاة
                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
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  .الذهب، الفضة: فشيئان: وأما األمثانُ
اإلسـالم، واحلريـةُ،   : أشياءالزكاة فيها مخسةُ  وشرائطُ وجوبِ
  .، واحلول)١(وامللك التام، والنصاب

الزكاةُ فيها بثالثة شرائط: أما الزروع أن يكـونَ ممـا   : )٢(فتجب
  ...................................................، )٣(يزرعه اآلدميون

ها غـريه بـال   واملعترب يف السوم إسامة املالك هلا، فإن سامت بنفسها أو أسام
  .علمه وقصده فال زكاة فيها

  :حاالت إعالف املاشية
علفها مالكها أو اعتلفت أإن أعلفها كل احلول أو معظمه فال زكاة فيها سواء  .١

  .بنفسها
أن أعلفها نصف احلول فأقل قدراً ال تعيش بدونه أو تعيش بدونه لكن بضرر  .٢

 .بين وقصد به املالك قطع السوم فال جتب الزكاة

علفها مالكها قدراً تعيش بدونه بال ضرر بين ومل يقصد به قطع السـوم  إن أ .٣
  .وجبت فيها الزكاة

  .املاشية تصرب عن العلف يوماً أو يومني ال ثالثة أيام
  .–رمحه اهللا  –سيأيت معنا بيانه من كالم املصنف ) ١(
ـ   –رمحه اهللا  –بزيادة شروط ثالثة شروط مل يذكرها ) ٢( تة لتقدمها، فـاموع س

  .اإلسالم، واحلرية، وامللك التام: وزيادة –رمحه اهللا  –شروط، الثالثة اليت ذكرها 
  .أي مما يزرع اآلدميون جنسه كالرب والشعري والذرة والعدس وحنو ذلك) ٣(
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  .)٣(، وأن يكون نصاباً)٢(مدخراً )١(وأن يكون قوتاً
ـ مثـرةُ النخـل  : كاةُ يف شيئني منهافتجب الز: أما الثمار رة ، ومث

  .)٤(الكرم
  : ....................)٥(وشرائطُ وجوبِ الزكاة فيها أربعةُ أشياء

أما ما نبت بنفسه أو حبمل املاء أو اهلواء فإن نبت يف أرضٍ مباحة غري مملوكة 
كالصحراء والبوادي فال زكاة فيها ألنه ليس له مالك معني، وإن نبت يف أرضٍ مملوكة 

  .ب الزكاة فيهلشخص معني فإنه ميلكه وجت
وهو ما به قوام البدن يف حال االختيار كاحلنطة، والشـعري، واألرز، والـذرة،   ) ١(

  .والدخن، واحلمص وهو الصنربة، والباقالء والفول، واللوبياء وهو الدجر األبيض
  .أي ميكن ادخاره دون أن يفسد) ٢(
  .–بإذن اهللا  –وسيأيت بيانه ) ٣(
أن خيرص العنـب كمـا    �أمر رسول اهللا : قال � ملا جاء عن عتاب بن أُسيد) ٤(

  .)١(خيرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبا، كما تؤخذ صدقة النخل متراً
ووجه اختصاص التمر والزبيب أما يقتاتان فأشبها احلب خبالف غريمها من 

  .الثمار كالكمثري والرمان واخلوخ فإنه يؤكل تلذذاً وتنعماً أو تأدماً فليس بضروري
كان يبعث اخلارص للخرص عنـد   �بدو الصالح، ألنه : مخسة، واخلامس بل) ٥(

  .بدو الصالح
وال جيب اإلخراج إال بعد التصفية واجلفاف فيما جيف، بل ال جيزئ قبلـهما  

  .للحديث السابق

                                                           

  .أخرجه أبو داود والترمذي )١(
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  .)١(اإلسالم، واحلرية، وامللك التام، النصاب
٢(وأما عروض( الزكاة فيها: التجارة فتجب)امل )٣ بالشرائط ذكورة

  .)٤(يف األمثان
  .وسيأيت بيانه بإذن اهللا) ١(
اسم لكل ما قابل النقدين من  –بفتح العني وسكون الراء  –العروض مجع عرض ) ٢(

  .صنوف األموال وهي ما أعدت للتجارة


﴿: لقوله تعاىل) ٣(��������نزلـت يف  : ، قال جماهـد )١(﴾���
  .التجارة

أن ال زكاة فيها، وهو : ن من أهل الظاهروزعم بعض املتأخري: وقال اخلطايب
  .)٢(مسبوق باإلمجاع

  .)٣(وأما القول اآلخر فليس من مذاهب أهل العلم عندنا: وقال أبو عبيد
ما كان من مالٍ يف رقيـق  : أنه قال –رضي اهللا عنهما  –وجاء عن ابن عمر 

  .)٤(أو يف دوابٍ أو بزٍ للتجارة فإن فيه الزكاة يف كلِّ عام
  .)٥(س يف شيٍء من العروض زكاة إال للتجارةلي: وعنه

  .نية التجارة مع امللك مبعاوضة: مع إضافة) ٤(
  

                                                           

  .٢٦٧: البقرة )١(
  .معامل السنن للخطايب )٢(
  .األموال أليب عبيد )٣(
  .وهو صحيح ،أخرجه ابن زجنويه يف األموال، وعبدالرزاق يف املصنف )٤(
  .وهو صحيح ،ة، والبيهقيأخرجه ابن أيب شيب )٥(
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......................................................................  
ذلك بأن يقصد االجتار عند اكتساب ملك العروض لتتميز عن القنية، والبـد  

زكاة فيما ملك بغري معاوضة كهبة وإرث ووصية أن يكون امللك مبعاوضة حمضة، فال 
  .النتقاء املعاوضة
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  فصل يف زكاة اإلبل
  ..................................، )١(مخس: وأولُ نصابِ اإلبل

رضـي اهللا   –والدليل يف بيان األنصبة كتاب أيب بكر الصديق ألنس بن مالـك  ) ١(
هللا الرمحن الرحيم، هذه فريضة الصدقة اليت فرضها رسول بسم ا: (كتب له هأن –عنهما

هلا من املسـلمني علـى وجههـا    أرسوله فمن سعلى املسلمني، واليت أمر ا  �اهللا 
 يف :الغنم .أربع وعشرين من اإلبل فما دواكل يف  ل فوقها فال يعطأفليعطها ومن س
 ،يها بنت خماض أنثـى إىل مخس وثالثني فف إذا بلغت مخساً وعشرينف ،كل مخس شاة

فـإذا بلغـت سـتاً     ،بنت لبون أنثىا فإذا بلغت ستاً وثالثني إىل مخس وأربعني ففيه
واحـدةً وسـتني إىل مخـس    ت فإذا بلغ ،وأربعني إىل ستني ففيها حقة طروقة اجلمل

فإذا بلغـت   ،ففيها بنتا لبون فإذا بلغت ستاً وسبعني إىل تسعني ،وسبعني ففيها جذعة
فإذا زادت على عشرين ، ىل عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا اجلملإحدى وتسعني إ

إال أربع من  ومن مل يكن معه ،ومائة ففي كل أربعني بنت لبون ويف كل مخسني حقة
إذا كانـت   :ويف صدقة الغنم يف سـائمتها  .فليس فيها صدقة إال أن يشاء را ،اإلبل

ففيهـا  عشرين ومائة إىل مائتني  لىفإذا زادت ع، شاة، أربعني إىل عشرين ومائة شاةً
فإذا زادت على ثالث ة، فإذا زادت على مائتني إىل ثالث مائة ففيها ثالث شيا ،شاتان

 شاة واحـدة شاةً،  فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعني ،مائة ففي كل مائة شاة
مع خشـية  ، وال جيمع بني متفرق، وال يفرق بني جمتفليس فيها صدقة إال أن يشاء را

وال خيرج يف الصدقة . وما كان من خليطني، فإما يتراجعان بينهما بالسوية. الصدقة
يف مائيت درهم، ربع : ويف الرقة. اهلرمة، وال ذات عوار، وال تيس إال أن يشاء املصدق

ومن بلغـت  . العشر، فإن مل تكن إال تسعني ومائة، فليس فيها صدقة إال أن يشاء را
  صدقة اجلذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإا تقبل منه احلقة، عنده من اإلبل
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ثـالثُ شـياه، ويف   : شاتان، ويف مخس عشرةَ: ، ويف عشرٍ)١(وفيها شاةٌ
من اإلبـل، ويف   )٢(بنت خماضٍ: أربع شياه، ويف مخسٍ وعشرين: عشرين

إحـدى  ، ويف )٤(حقَّـةٌ : ، ويف ست وأربعـني )٣(بنت لبون: ست وثالثني
  ....................................................، )٥(جذعةٌ: وستني

ومن بلغت عنده صدقة احلقـة،  . وجيعل معها شاتني إن استيسرتا له، أو عشرين درمهاً
فإا تقبل منه اجلذعة ويعطيه املصـدق عشـرين   . وليست عنده احلقة، وعنده اجلذعة

  .)١()درمهاً أو شاتني
الواجبة اجلذعة من الضأن، وهي ما هلا سنة ودخلت يف الثانية، أو ثنية من  والشاة) ١(

  .املعز، وهي ما هلا سنتان ودخلت يف الثالثة
أي : وهي ما متت هلا سنة، وسميت بذلك ألنه آن ألمها أن تصري من املخـاض ) ٢(

وجتزئ أيضاً يف أقل من مخس وعشرين وإن كانت قيمتها أقل مـن قيمـة   . احلوامل
  .شاةال
وهي ما متَّ هلا سنتان، ومسيت بذلك ألن أمها آن هلا أن تضع ثانياً وتصـري ذات  ) ٣(

  .لنبٍ
وهي ما متَّ هلا ثالث سنني، ومسيت بذلك ألا استحقت أن تركـب ويطرقهـا   ) ٤(

  .الفحل
وهي ما مت هلا أربع سنني، ومسيت بذلك ألا أجـذعت، أي أسـقطت مقـدم    ) ٥(

  .أسناا
  

                                                           

  .أخرجه البخاري) ١(
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 ويف إحدى وتسـعني : وسبعنيويف ست ،ونبنتا لب :   حقتـان، ويف مئـة
بنت لبون، ويف : ثالثُ بنات لبون، مث يف كلِّ أربعني: )٦(وإحدى وعشرين

  .)٧(حقَة: كلِّ مخسني
  .إىل مئة وتسع وعشرين) ٦(
  .وما بني النصاب والنصاب عفو) ٧(
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  فصل يف زكاة البقر
: ، ويف أربعـني )٢(تبيـع : ، وفيهـا )١(الثونَث: وأولُ نصابِ البقر

  .وعلى هذا فقس )٣(مسنةٌ
إىل اليمن، وأمرين أن آخذ من كـل   �بعثين رسول اهللا : قال �حلديث معاذ ) ١(

  .)١(ثالثني بقرةً تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعني مسنة
  .املرعىوهو ابن سنة ودخل يف الثانية، وسمي بذلك ألنه يتبع أمه يف ) ٢(
  .وهي ما هلا سنتان ومسيت بذلك لتكامل أسناا) ٣(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )١(
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  فصل يف زكاة الغنم
من الضـأن،   )٢(شاةٌ جذعة: ، وفيها)١(أربعون: وأولُ نصابِ الغنم

شـاتان، ويف مئـتني   : ، ويف مئة وإحدى وعشـرين )٤(من املعزِ )٣(أو ثنيةٌ
وواحدة :ويف أربع مئة ،ثالثُ شياه :أربع مث يف كلِّ مئة ،ةٌشا: شياه.  

  .السابق �لكتاب أيب بكر الصديق ) ١(
  .البد من كوا أنثى، إال إن كان الغنم كلُّه ذكوراً) ٢(
  .والبد من كوا أنثى، إال أن كان الغنم كلُّه ذكوراً) ٣(
 إمنا حقنا يف: "يقول �مسعت مصدق النيب : قال �ملا جاء عن سويد بن غَفَلة ) ٤(

  .)١("اجلذعة من الضأن، والثنية من املعز
  .هو الذي جيمع صدقات النعم: واملصدق

وال فحلَ الغنم، وخذ  )٢(ال تأخذ األكولة، وال الربى: �وملا جاء عن عمر 
  .)٣(اجلذعة والثنية

  
  
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه أمحد وأبو داود والنسائي )١(
)٢( األكولة املسمنة لألكل، والرا تريب ولدها ،ى بفتح الراء والباء املشددتني اليت ترىب يف البيتبأو أل.  
  .أخرجه مالك )٣(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

��٠��٠��٠��٠ 

  فصل يف زكاة اخللطة
بسـبعة شـرائط   )١(واخلليطان إذا كـان  : يزكيان زكاةَ الواحد

املر٢(اح( .............................................................  
ال : "�ولو يف غري املاشية، من نقد وزروعٍ ومثار وعروض، لعموم قـول الـنيب   ) ١(

يجمع بني متفرقٍ، وال يفرق بني جمتمعٍ خشية الصدقة، وما كان من خليطني فإمـا  
  .)١("يتراجعان بينهما بالسوية

  :خللطة على نوعنيوا
خلطة شيوع وهي اليت ال يتميز فيها نصيب مال كل واحـد عـن    :األول

  .اآلخر
خلطة اجلوار وهي اليت يكون مال كل واحد مميزاً عن مال غريه ولكن  :الثاين

جياوره جماورة املال الواحد، ولكل من اخلليطني أثر يف الزكاة فيجعل مال الشخصـني  
  .ص الواحدأو األشخاص مبنـزلة الشخ

  .النوع الثاين ألا هي اليت حتتاج للشروط اآلتية –رمحه اهللا  –ومراد املصنف 
كني ختفيفاً بأن ميلكا مثانني شـاة بالسـوية بينـهما    يواخللطة قد تفيد الشر

لزمهما شاة، وقد تفيد تثقيالً بأن ميلكا أربعني شاة بالسوية بينهما فيلزمهما شـاة،  يف
أحدمها وتثقيالً على اآلخر كأن ميلكا سـتني ألحـدمها ثلثهـا    وقد تفيد ختفيفاً على 

ولآلخر ثلثاها، وقد ال تفيد ختفيفاً وال تثقيالً كان ميلكا مائيت شاة بالسـوية بينـهما   
  .شاتان على كل واحد شاة كما لو كانت قبل اخللطة

  .هو مأوى املاشية ليالً) ٢(

                                                           

  .يأخرجه البخار )١(
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واحـداً،   )٤(داً، والفحـلُ واح )٣(واحداً، واملرعى )٢(، واملسرح)١(واحداً
  .واحداً، وموضع احلَلْبِ واحداً )٦(، واحلالب)٥(واملشرب واحداً

  .أي متحداً ومشتركاً، وإن كان أكثر من واحد، وكذا يقال فيما بعده) ١(
  .وهو املوضع الذي تساق إليه املاشية من املأوى لتجتمع فيه مث تساق إىل املرعى) ٢(
  .ترعى فيه املاشية اسم للموضع الذي) ٣(
وهو الذكر الذي يضرب املاشية فال خيتص أحدمها بفحلٍ دون اآلخر حـىت لـو   ) ٤(

  .تعددت الفحول فإا تكون مرسلة يف املاشية
بأن تشرب املاشية من ر أو عني أو بئر أو حوض واحد حبيث ال ختـتص غـنم   ) ٥(

  .أحدهم باملشرب من موضع دون غريه
عدم اشتراط االحتاد يف احلالب، بل يشترط االحتاد : ألصحوهذا وجه ضعيف، وا) ٦(

  .يف املرعى
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  فصل يف زكاة الذهب والفضة
وهو نصف (ربع العشرِ : ، وفيه)١(عشرون مثقاالً: ونصاب الذهبِ

  .وما زاد فبحسابِه) مثقال
وهـو مخسـة   (، وفيه ربع العشـرِ  )٢(مئتا درهمٍ: ونصاب الورق

  .ما زاد فبحسابِهو) دراهم
  ..................................... )٣(وال جتب يف احلُلي املباح

  .)١("ليس يف أقل من عشرين ديناراً شيء، ويف عشرين نصف دينار: "�لقوله ) ١(
جراماً، فيكون نصـاب الـذهب   ) ٤,٢٥(واملثقال هو الدينار، والدينار يزن 

  .راماً من الذهبج) ٨٥= (ديناراً  ٢٠×٤,٢٥باجلرامات 
يف مائيت درهم ربع العشـر،  : ويف الرقه: (�ملا جاء يف كتاب أيب بكر الصديق ) ٢(

  .الفضة: والرقة. )٢()فإن مل تكن إال تسعني ومائة فليس فيها صدقة إال أن يشاء را
جرامـاً، فيكـون نصـاب الفضـة باجلرامـات      ) ٢,٩٧٥(والدرهم يزن 

  .جراماً ٥٦٥= درمهاً  ٢٠٠×)٢,٩٧٥(
ويشترط يف نصاب الذهب والفضة أن يكونا خالصني، فال زكاة يف املغشوش 

  .منهما حىت يبلغ اخلالص من الذهب عشرين مثقاال، ومن الفضة مائتا درهم
خرج بذلك احللي احملرم كحلي النساء اختذه الرجل ليلبسه فتجب الزكاة فيـه،  ) ٣(

عـد  ة، أو زاد على مقدار ال يوكذا حلي النساء إذا قصدت كنـزه لتبيعه وقت احلاج
  .مثله زينة عادة فيحرم، وجتب يف مجيعه الزكاة

                                                           

  .أخرجه أبو داود )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
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  .)١(زكاة
  .عد لالستعمال املباح فأشبه العوامل من اإلبل والبقرألنه م: قالوا) ١(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

  فصل يف زكاة الزروع والثمار
ألف وسـت  : )٢(، وهي)١(مخسة أوسق: ونصاب الزروع والثمار

بالعراقي، وما زاد فبحسابه، وفيها إن سقيت مباء السـماء أو   مائة رطل
، وإن )٥(نصف العشر: )٤(العشر، وإن سقيت بدوالب أو نضح: )٣(السيح

  .ففيه ثالثة أرباع العشر: سقي نصفها ذا ونصفها ذا
ليس فيمـا  : "قال �أن النيب  –رضي اهللا عنه  –ملا جاء عن أيب سعيد اخلدري ) ١(

ليس يف حب وال مثر صدقة حىت يبلـغ  : "ويف رواية ملسلم". سق صدقةدون مخسة أو
، ونقل ابن املنـذر  "والوسق ستون صاعاً: "، وزاد ابن حبان يف صحيحه"مخسة أوسق

  .اإلمجاع على ذلك
كيلو غراماً من القمح، والنصاب معترب بالكيل، ) ٦٥٣(بالوزن وتقدر باجلرامات ) ٢(

إىل الوزن لتضبط وحتفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب  ألن األوساق مكيلة، وإمنا نقلت
  .الزكاة باملكيالت دون املوزونات

  .وكذلك ما سقي بالنهر والعيون اجلارية. أي السيل) ٣(
  .من حنو بئر أو ر بواسطة حيوان أو حمرك) ٤(
العشر، وفيمـا يسـقى    )١(فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً: "�لقوله ) ٥(

  .)٢("العشر بالنضح نصف
  
  

                                                           

  .وهو الذي ال يشرب إال من املطر )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
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......................................................................  
  :فائدة

جتب الزكاة يف الزروع والثمار باشتداد احلب ألنه يصري طعامـاً إذا اشـتد،   
  .وجيب اإلخراج بالفعل بعد التصفية. وببدو صالح مثر، ألنه حينئذ مثرة كاملة

فيه زكاته إذا بدا صالحه فيطوف اخلارص بكـل  وسن خرص كل مثرٍ جتب 
  .شجرة ويقدر مثرا رطباً مث يابساً
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  فصل يف زكاة عروض التجارة
، )٣(مبا اشتريت بـه  )٢(عند آخر احلول )١(وتقوم عروض التجارة

  .)٤(وخيرج من ذلك ربع العشر
خرِج٦(من معادن )٥(وما است( ...................................  

ليعرف هل تبلغ قيمتها نصاباً أم ال، فإن مل تبلغ نصاباً فال زكاة فيها، وإن بلغت ) ١(
  .نصاباً زكاها من القيمة ال من عني العروض

ألنه وقت الوجوب فالعربة به ال بطرفيه وال جبميعه، وألن تقومي العروض يف كل ) ٢(
  .ة ذلك، وهذا فيه مشقة كبريةحلظة يشق وحيوج إىل مداومة األسواق ومراقب

أي بالنقد الذي اشتريت به فإن كان قد اشتراها بذهب قومها به، أو بفضة قومها ) ٣(
به، أو ما قوم ما قابل الذهب بالذهب، وما قابل الفضة بالفضة، وال يضم أحـدمها  

  .دوإمنا قومت مبا اشتريت به ألنه أصل ما بيده وأقرب إليه من نقد البل. لآلخر
وإن كان قد اشتراها بغري نقد كعرضٍ قومت بغالب نقد البلد فإن بلغ نصاباً 

  .زكاه، فإن مل يكن للبلد نقد فبغالب نقد أقرب بلد
وإن اشتريت بنقد وعرضٍ فما قابل النقد قوم به، وما قابل العرض قوم بنقـد  

  .البلد
  .أي وخيرج من قيمة العروض ال من عينها) ٤(
تخرِج ولو يف مرات متعددة فيضم بعض املخرج إىل بعضٍ إن احتد أي والذي اس) ٥(

معدن وتتابع عمل، فإن اختلف املعدن أو قطع العمل بال عذر فال ضـم يف إكمـال   
  .النصاب وإخراج الزكاة عن الكل

وهو اسم للمكان الذي خلق اهللا تعاىل فيه اجلواهر من الذهب والفضة واحلديـد  ) ٦(
  .والنحاس وحنو ذلك
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  .)٤(يف احلال )٣(منه ربع العشر )٢(، خيرج)١(لذهب والفضةا
وهو مأخوذ من العدون مبعىن  –)١(بفتح الدال وكسرها –واملعادن مجع معدن 

عدن باملكان إذا أقام فيه، ومنه قولـه  : السكون، أو من العدن وهو اإلقامة، ومنه يقال

  .ضالً من اهللا تعاىلأي إقامة ألن أهلها يقيمون فيها ف )٢(﴾{��~﴿: تعاىل
  .فال زكاة يف غري الذهب والفضة من املعادن إذا بلغ نصاباً) ١(
  .جتب الزكاة يف معدن الذهب والفضة باإلمجاع) ٢(
  ".ويف الرقة ربع العشر: "�لعموم قول النيب ) ٣(
  :فيشترط لوجوب زكاة املعادن ما يأيت) ٤(

 .النصاب .١

 .وكوا من الذهب والفضة .٢

 .ن أرضٍ مباحة أو مملوكة للمستخرجأن يستخرج م .٣

أن يكون املستخرج من أهل الزكاة، فال زكاة على العبد ألنه ومـا ملكـت    .٤
  .يداه لسيده

وال يشترط احلول يف زكاا ألن احلول إمنا يشترط من أصل تكامل النمـاء،  
  .واملستخرج من املعدن مناء يف نفسه فأشبه الثمار والزروع

عدن والركاز بدار اإلسالم، كما يمنع مـن إحيـاء   ويمنع الكافر من أخذ امل
  .املوات والذي مينعه هو احلاكم فقط

  .فإن أخذ قبل منعه ملكه كما لو احتطب
  

                                                           

  .واملشهور أنه بفتح الدال اسم للمكان، وبكسرها اسم للمستخرج )١(
  .٢٣: الرعد )٢(
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  ......................... )٢(ففيه اخلُمس )١(وما يوجد من الركازِ
ووقت وجوب الزكاة فيه عند حصول املعدن يف يده، ووقت إخراج الزكـاة  

يصه وتنقيته من التراب، كما أن وقت وجوب الزكاة يف الزرع عند اشـتداد  عقب ختل
  .احلب، ووقت اإلخراج بعد التنقية من سنبله

بكسر الراء مبعىن املركوز، ككتاب معىن مكتوب، مأخوذ من الركز وهو اخلفاء، ) ١(

  .أي صوتاً خفياً )١(﴾`������c��b��a﴿: ومنه قول اهللا تعاىل
  . اجلاهليةهو دفني: واصطالحاً

  .)٢("ويف الركاز اخلُمس: "�جتب الزكاة يف الركاز لقول النيب ) ٢(
  :وجيب فيه اخلُمس بأربعة شروط

 .كونه من ذهب أو فضة .١

 .كونه نصاباً .٢

 .كونه دفني اجلاهلية .٣

واجلاهلية هي احلالة اليت كان عليها العرب قبل اإلسالم، ويعرف بأنـه مـن   
  .ملك من ملوكهم أو عالمةً من عالمام دفنهم بأن يكون مكتوباً عليه اسم

  .ويلحق به ما كان مدفوناً وأظهره السيل
وأما ما كان دفني اإلسالم ويعرف بأن يكون عليه شيٌء من القرآن أو اسـم  

  :ملك من ملوك اإلسالم، فله حالتان
إن علم صاحبه فيجب عليه أن يرده له ألنه مال، ومال املسلم ال ميلك : األوىل

  .الستيالء عليهبا
                                                           

  .٩٨: اإلسراء )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  .)١(يف احلال
إن مل يعلم مالكه فلقطة، وكذا إن مل يعلم هل هو دفني اجلاهليـة أو  : الثانية

  اإلسالم؟
كونه وجِد يف أرض موات أو ملك أحياه واجده، فإن وجده يف مسـجد أو  . ٤

شارع فلقطة، وإن وجده يف ملك شخصٍ فهو له إن ادعاه، فإن نفاه او سـكت  
  .ملن قبلهعنه فهو 

وال يتشرط يف زكاة الركاز احلول، ألن احلول إمنا يشترط من أجل تكامل النماء، ) ١(
  .والركاز مناء يف نفسه فأشبه الثمار والعروض
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  فصل يف زكاة الفطر
، وغروب الشمس )٣(اإلسالم: )٢(بثالثة أشياء )١(وجتب زكاةُ الفطرِ

  ......................................، )٤(من آخر يومٍ من شهر رمضان
فرض رسـول اهللا  : "قال –رضي اهللا عنهما  –باإلمجاع، ملا جاء عن ابن عباس ) ١(
زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكني، ومن أداها قبـل   �

  .)١("الصالة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصالة فهي صدقة من الصدقات
زكاة  �فرض رسول اهللا : قال –رضي اهللا عنهما  –وملا جاء عن ابن عمر 

   أو عبـد ـرالفطر من رمضان على الناس صاع من مترٍ أو صاعاً من شعري على كل ح
  .)٢(ذكرٍ أو أنثى صغريٍ و كبريٍ من املسلمني

ألنه يتحقق وجوا بالفطر أي بـإدراك  ) زكاة الفطر(وهذه الزكاة يقال هلا 
ألا تزكي النفس وتطهرها وتنمـى عملـها   ) زكاة البدن(من زمنه، ويقال هلا  جزٍء

  .–بكسر الفاء  –) صدقة الفطرة: (وجترب اخللل الواقع يف الصوم، ويقال هلا
هو احلرية، فال جتب الزكاة على العبد اململوك ال عن نفسه وال : بل أربعة، والرابع) ٢(

  .عن غريه
  .فال فطرة على الكافر" من املسلمني: "�لقوله ) ٣(
املراد إدراك وقت متام الغروب، وجزء من شوال، وهذا هو وقـت الوجـوب،   ) ٤(

فيجب إخراج زكاة الفطر عمن مات بعد الغروب إلدراكه اجلزأين جزٍء من رمضـان  
وجزٍء من شوال، خبالف من ولد بعد غروب الشمس وال تخرج الزكاة عنـه لعـدم   

  .إدراكه اجلزأين
                                                           

  .أخرجه أبو داود والترمذي )١(
  .بخاري ومسلمأخرجه ال )٢(
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يف ذلك اليوم ووجود هعيال وقوت ه١(الفضلِ عن قوت(.  
  ............، )٢(ويزكي عن نفِسه وعمن تلزمه نفقته من املسلمني

  :وزكاة الفطر هلا أربعة أوقات
  .وهو غروب مشس آخر يوم من شهر رمضان: وقت وجوب .١
ويبدأ من أول رمضان واتفقوا على جواز إخراجها قبل العيـد  : وقت جواز .٢

 .يومٍ أو يومنيب

وهو قبل صالة العيد وقبل خروج الناس إىل صالة العيد، إن : وقت استحباب .٣
وأثوبها أن : (–رضي اهللا عنهما  –فعلت الصالة أول النهار، لقول ابن عمر 

 .)١()تؤدى قبل خروج الناس إىل الصالة

 .ويكره تأخريها إىل آخر يوم العيد: وقت كراهة .٤

  .ن يوم العيد بال عذروهو تأخريها ع: وقت حترمي .٥
أي يوم العيد وليلته، فال جتب على من أعسر عن قوته وقوت عيالـه يف وقـت   ) ١(

الوجوب حىت وإن أيسر بعده، ولو كان الزوج معسراً فال زكاة عليه وال على الزوجة 
  .ولو كانت موسرة

ويلحق بالقوت الكسوة اليت تليق به ومبن ميوم، وكذلك املسكن واخلـادم  
  .الئق به ومبن ميومال

  .ويلحق بعياله الزوجة واململوك والقريب
جيب على الشخص أن خيرج زكاة الفطر عن نفسه، وعمن تلزمـه نفقتـه مـن    ) ٢(

  :املسلمني وهم
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  .مخسةُ أرطالٍ وثلثٌ بالعراقي: ، وقدره)٢(من قُوت بلده )١(صاعاً
 .أصله الفقري وإن كان قادراً على الكسب - 

غري القادر على الكسب، وال جيوز إخراجها عن ولده القادر على  فرعه الفقري - 
 .الكسب إال بإذنه

 .زوجته ولو كانت غنية - 

  .اخلادم الذي خيدمه بالنفقة عليه، أما إذا كان خيدمه باألجر فال جتب عليه - 
، وعندنا يف حضـرموت  )١(وقدره أربعة أمداد، واملد هو ملئ كفي الرجل املعتدل) ١(

، فبالكيل يكون أربعة مصارِي أو نصف مكيال، أما بـالوزن  )مصرى( يطلق على املد
كيلو ) ٢,١٧٥(كيلو غرام، وقيل ) ٢,٧٥٠(كيلو جرام، وقيل ) ٣(فإنه أكثر ما قيل 

  .غرام واملعترب هو الكيل ال الوزن
 –رضـي اهللا عنـهما    –بلد املُخرج عنه، وجيوز أعلى منه، حلديث ابن عمـر  ) ٢(

  .السابق
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .غراماً) ٤٣٢(سنتيمرياً طوالً وعرضاً وعمقاً، ومقداره بالوزن ) ٩,٢(وهو ما يسعه مكعب مقاس أضلعه  )١(
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  فصل يف قسم الصدقات
الذين ذكرهم اهللا تعـاىل   )٢(إىل األصناف الثمانية )١(وتدفَع الزكاةُ

  ............. )٤(﴿إمنا الصدقات للفقراء: يف قوله تعاىل )٣(يف كتابه العزيز
فوراً إذا متكن من األداء حبضور مالٍ وآخذ للزكاة، وله التأخري النتظار قريبٍ أو ) ١(

  .وج أو أفضل إن مل يشتد ضرر احلاضرينجارٍ أو أح
أي إىل مجيعهم عند وجودهم يف حمل املال، فيجب تعميم األصـناف والتسـوية   ) ٢(

بينهم إال العامل فإنه يعطى قدر أجرة عمله، وهذا إذا تساوت احلاجـات واحنصـروا   
التعمـيم  بالبلد، ووىف م املال، فإن مل ينحصروا أو مل يوف م املال مل جيب عليـه  

  .والتسوية بينهم لكن ال جيوز له االقتصار على أقل من ثالثة من كل صنف غري العامل
والصدقات يف اآلية الكرمية أضيفت لألصناف األربعة األوىل بـالم امللـك، وإىل   ) ٣(

األصناف األربعة األخرى بفي الظرفية لإلشارة إىل إطالق امللك يف األصناف األربعـة  
نه وتقييده يف األصناف األربعة األخرية بصرف ما أخذوه فيما اخذوه األوىل ملا يأخذو

  .له، فإن مل يصرفوه فيه أو زاد منه شيء أُسترِد منهم
أو لـه مـال أو    هذا هو الصنف األول، والفقري هو الذي ال مال له وال كسب) ٤(

نني، كمن حيتاج إىل عشرة مثالً وال ميلك إال اث كسب ولكن ال يكفي نصف حاجته،
ولو كان له مال على مسافة بعيدة فله األخذ من الزكاة إىل أن يصل ماله، ولو كان له 
دين مؤجل فله أخذ كفايته إىل حلول الدين، ولو قدر على الكسب فال يعطى لقولـه  

إال إذا " لذي قوة مكتسـب : "ويف رواية". الحظَّ فيها لغين وال لذي مرة سوي: "�
  .العلم واالشتعال بالكسب سيمنعه من طلب العلم كان مشتغالً بطلب

والبد يف املال والكسب أن يكونا حاللني فال عربة باحلرام، ويعترب يف الكسب 
  .أن يكون الئقا به فال عربة بغري الالئق
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  ................... )٣(واملؤلفةُ قلوبهم )٢(والعاملني عليها )١(واملساكني
ية عمر غالب فيشتريان مبا يعطيانـه عقـاراً   ويعطى فقري وكذا مسكني كفا

يستغالنه وهذا فيمن ال يحسن الكسب، أما من يحسنه حبرفه فيعطى ما يشترى بـه  
آالا، ومن يحسنه بتجارة يعطى ما يشتري به ما حيسن التجارة فيه بقدر ما يفي رحبه 

  .بكفايته غالباً وهكذا
ب يقع كل منهما موقعاً من كفايتـه  مجع مسكني وهو من قدر على مال أو كس) ١(

  .وال يكفيه كمن حيتاج إىل عشرة دراهم وعند سبعة
مجع عامل وهو من استعمله اإلمام على مجع الصدقات كساعٍ جييبها، وكاتـب  ) ٢(

يكتب ما أعطاه أرباب األموال، وقاسم يقسمها على املستحقني وحنـوهم، وهـؤالء   
  .يعطون أجرة املثل

  :لتأليف وهو اجلمع، وهو على قسمنيمجع مؤلف من ا) ٣(
وهم من يرجى إسالمهم أو يخاف شرهم فال يعطـون مـن   : الكفار: األول

  .الزكاة ألن اهللا أعز اإلسالم وأهله وأغىن عن تأليفهم
  :املسلمون وهم على أصناف: الثاين

  .صنف أسلم ونيته ضعيفة فيعطون من الزكاة تأليفاً ليثبتوا .١
ية، وله شرف يف قومه ويتوقع بإعطائه إسالم غريه مـن  صنف أسلم ونيته قو .٢

 .الكفار

صنف أسلم ونيته قوية، وله شرف يف قومه نطلب بإعطائهم جهاد من يليهم  .٣
 .من الكفار، وهذا الصنف يعطى عند احلاجة إليه

صنف أسلم ونيته قوية، وله شرف يف قومه نطلب بإعطائهم من الزكاة قبض  .٤
 .النصف يعطى عند احلاجة إليهالزكاة من مانعيها، وهذا 
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  ...................................... )٢(، والغارمني)١(ويف الرقاب
  .الرقاب مجع رقبة، واملراد ا الذات كلها فهو من إطالق اجلزء وإرادة الكل) ١(

وهم املكاتبون كتابة صحيحة فيعطون من الزكاة إن مل يكن معهم مالٌ يكفي 
  .لسداد دين الكتابة

مجع غارم وهو مأخوذ من الغرم وهو اللزوم، ألن الدائن يلزم املدين حىت يقضـيه  ) ٢(
  .دينه

  :والغارمون على ثالثة أقسام
من استدان لنفسه أو لعياله ألمر مباح، وحلَّ أجل الدين وليس عنـده مـا    .١

يقضى به دينه من نقد أو عرضٍ فإنه يعطى من الزكاة ما يقضي به دينه حـىت  
قادراً على التكسب، ألنه ال يستطيع قضاء الدين إال بضـرر عليـه    وإن كان

  .وعلى صاحب الدين
 :آلتيةامن لزمه الدين بسبب الضمان فإنه يعطى من الزكاة يف احلاالت  .٢

 .إذا كان الضامن واملضمون عنه معسرين )١

إذا كان الضامن معسراً، واملضمون عنه موسراً ومل يـأذن للضـامن يف    )٢
له فإنه ال يعطَ، ألنه حينئذ يرجع على املضمون وهـو  فإن أذن . الضمان
 .موسر

 .أن يكون املضمون عنه معسراً فيعطى املضمون عنه دون الضامن )٣

من لزمه الدين إلصالح ذات البني، أو ملصلحه عامة ولو كان غنياً فإنه يعطى  .٣
ن سهم من الزكاة مادام الدين باقياً، فإن أداه من ماله أو دفعه ابتداء مل يعطَ م

  .الغارمني
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  .﴾)٢(وابن السبيل )١(ويف سبيل اهللا
، وال يقتصر على أقلَّ من ثالثة مـن كـلِّ   )٣(وإىل من يوجد منهم

  .صنف إال العامل
أصل السبيل الطريق، فمعىن سبيل اهللا الطريق املوصل إليه، وهو يشمل كل طاعة ) ١(

ق الشهادة املوصلة إىل اهللا تعاىل، لكن غلب استعماله عرفاً وشرعاً يف اجلهاد، ألنه طري
فلذلك كان الغزو أحق بإطالق اسم سبيل اهللا عليه مث استعمال يف الغزاة لكون الغـزو  

  .قائماً م
فيعطون مـن  . املتطوع باجلهاد، وال سهم له يف ديوان اجليش: واملراد به هنا

م رد ما أخذه إن مل الزكاة ولو كانوا أغنياء إعانة هلم على الغزو، وعلى كل واحد منه
  .يغزو أو فضل بعد غزوه شيء

وهو املسافر، وإمنا سمي بذلك ملالزمته السبيل وهو الطريق، ويعطى ما يكفيـه  ) ٢(
ذهاباً وإياباً ال إقامة إذا كان سفره يف غري معصية وحمتاجاً، ولو كـان قـادراً علـى    

  .الكسب
  .اة، أو يكون عابراً يف بلدهاواملراد باملسافر هو من ينشئ سفراً من بلد الزك

يف حمل الزكاة، فيجب تعميم األصناف والتسوية بينهم إال العامل كمـا ذكـر   ) ٣(
وهذا إذا تساوت احلاجات واحنصـروا  . فإنه يعطى أجرة عمله –رمحه اهللا  –املصنف 

وية فإن مل ينحصروا أو مل يوف م املال مل جيب التعميم والتس. بالبلد، ووىف م املال
بينهم لكن ال جيوز االقتصار على أقل من ثالثة من كلِّ صنف.  
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، )٢(، والعبـد )١(الغين مبالٍ أو كسبٍ: ومخسةٌ ال جيوز دفعها إليهم
  .)٤(، والكافر)٣(وبنو هاشم، وبنو املطلب

  .)٢) (١("الحظَّ فيها لغين وال لذي مرة سوي: "�لقوله ) ١(
نه ال ميلك شيئاً فهو وما ملكت يداه لسيده إال إن كان ألنه غين بنفقة سيده، وأل) ٢(

  .العبد مكاتباً فإنه يعطى من الزكاة
إن هذه الصدقةَ أوساخ الناسِ، وإا ال حتلُّ حملمد وال : "�وكذلك بنام، لقوله ) ٣(

عندما وضع يف فمه مترةً من متـر الصـدقة    –للحسن  �، ولقول النيب )٣("آللِ حممد
  .)٤("كخ كخ إنا آل حممد ال حتلُّ لنا الصدقات: " –�رسول اهللا فنـزعها 

، وجيوز لكل منهم أخذ صدقة التطوع )٥(سواٌء منعوا حقهم من اخلُمس أم ال
  .على املشهور وهو املعتمد

فأخربهم أن اهللا قد فرض عليهم صدقة تؤخـذ مـن   : "�ملعاذ  �لقول النيب ) ٤(
  .)٦("أغنيائهم فترد على فقرائهم

وجيوز إعطائهم من سهم العاملني عليها إذا كان كياالً أو حماالً أو حافظـاً  
  .للزكاة وحنو ذلك لكوم كفاراً مستأجرين ألن الذي يعطونه أجرة ال زكاة

  

                                                           

  .قوي سليم لقدرته على الكسب )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
يف هذا االصطخري من الشافعية وقال جبواز صرف الزكاة إليها عند منعهم مـن مخـس اخلمـس     وخالف )٥(

  .الحتياجهم
  .أخرجه البخاري ومسلم )٦(
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، )١(ومن تلزم املُزكِّي نفقته ال يدفعها إليهم باسم الفقراء واملساكني
  .)٢(وجيوز باسم كوم غزاة أو غارمني

  .ألم مستغنون بنفقته، ألن املستغين بنفقة غريه ال جيوز دفع الزكاة إليه) ١(
  .أو عاملني عليها أو مؤلفني أو مسافرين) ٢(
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        ))))١١١١((((كتاب الصومكتاب الصومكتاب الصومكتاب الصوم
، والبلـوغ،  )٢(اإلسـالم : وشرائط وجوب الصوم أربعةُ أشـياء 

  .)٤(، والقدرة على الصوم)٣(والعقل

 )١(﴾O�����N��M��L﴿: عن الشيء، ومنه قوله تعاىلالصوم لغة اإلمساك ) ١(
  .أي إمساكاً عن الكالم

هو اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية : وشرعاً
  .خمصوصة

وهو أحد أركان اإلسالم اخلمسة، وقد فُرِض يف السنة الثانية مـن اهلجـرة،   
  .رمضانات ةتسع �وصام املصطفى 

ــاىل) ٢( ــه تع �������Z����Y��X��W�������V��U��T��S]��﴿: لقول

`��_���^��]��\﴾)٢(.  
وال جيب على الكافر األصلي، وال يصح منه، ألنه ليس من أهل العبادة، وأما 

  .املرتد فإنه ال يصح منه يف حال الردة لكن عليه أن يقضيه بعد رجوعه لإلسالم
ا جاء عن علـي بـن أيب   فال جيب على الصيب الذي مل يبلغ، وال على انون، مل) ٣(

عن النائم حىت يسـتيقظ، وعـن   : رفع القلم عن ثالثة: "قال �أن النيب  �طالب 
  .)٣("الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يفيق

�����i��h����g�����f��e﴿: بأن يكون مطيقاً له حساً وشرعاً، لقوله تعاىل) ٤( �
                                                           

  .٢٦: مرمي )١(
  .١٨٣: البقرة )٢(
  .أخرجه أبو داود وابن ماجة )٣(
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  ........................، )٢(النية: )١(وفرائض الصوم أربعةُ أشياء
po��n��m���l��k��j﴾)فغري املطيق حساً كالكبري يف السـن، واملـريض   )١ ،

  .مرضاً مينعه من الصوم، وغري املُطيق شرعاً كاحلائض والنفساء
  :وال يصح الصوم إال بأربعة شروط

  .اإلسالم، والعقل، والنقاء من احليض والنفاس، وقبول الوقت للصوم
هي شروط الوجـوب،   –رمحه اهللا  –اليت ذكرها املصنف فالشروط األربعة 

  .والشروط األربعة اليت ذكرها هي شروط الصحة
  :وغري القادر على الصيام ملرضٍ أو كرب سن له حالتان

  .إن كان املرض يرجى برؤه فعليه القضاء: األوىل
مـة  إن كان املرض ال يرجى برؤه، فال جيب عليه القضاء، ولكـن تلز : الثانية

  .الكفارة عن كل يومٍ إطعام مسكني، واملقدار مد من طعام يف األصح
النية، واإلمساك عن املفطـرات، لكـان   : شيئان –رمحه اهللا  –لو قال املصنف ) ١(

  .أخصر وأجود ولكنه فصلَ
اء عـن  ــــرض، ملا جــــال يصح الصوم إال بنية مبيتة ومعينة يف الف) ٢(

ال صيام ملن مل جيمع : (( –رضي اهللا عنهم  – رــــة وابن عمـــــحفص
  .)٢())الصيام من الليل

  .والنية حملها القلب، وال يشترط النطق ا بال خالف ويستحب التلفظ ا
وجتب النية لكل ليلة ألن كلَّ يومٍ عبادة مستقلة، فإذا نوى من أول الشـهر  

  .صوم مجيع الشهر صح له اليوم األول
                                                           

  .١٨٤: البقرة )١(
  .باينأخرجه مالك وهو صحيح موقوفاً، وجاء أيضاً مرفوعاً وصححه األل )٢(
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  .)٣(، وتعمد القيء)٢(، واجلماع)١(والشربِواإلمساك عن األكل 
  )٤(ما وصل عمداً إىل اجلوف: والذي يفطر به الصائم عشرة أشياء

اإلمساك باألكل والشرب فاحتـاج الثالـث وهـو     –رمحه اهللا  –قيد املصنف ) ١(
  .اإلمساك عن اجلماع، وكذلك الرابع وهو عن تعمد القيء

اً يبطل الصوم، أما إن كـان ناسـياً أو   فاألكل والشرب وإن كان قليالً عمد
من نسي وهو صائم فأكل أو شـرب فليـتم   : "�جاهالً فإنه ال يبطل الصوم، لقوله 

  .)١("صومه، فإمنا أطعمه اهللا وسقاه
فمن جامع وهو صائم عامداً، عاملاً بالتحرمي، غري مكره، فإن صومه باطل لقـول  ) ٢(

  .)٢(﴾����F��E��D��C��B��AHG﴿: اهللا تعاىل
أما من جامع ناسياً أو جاهالً بالتحرمي أو مكرها فإنه ال يبطل صومه قياسـاً  

  .على األكل والشرب
 �أما إن ذرعه القيء ومل يتعمده فإنه ال يبطلُ صومه، ملا جاء عـن أيب هريـرة   ) ٣(

  .)٣("من ذَرعه القيُء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض: "�قال  رسول اهللا : قال
املنفتح أصالً، فكل عني وصلت إىل الباطن عرب منفذ منفتح سواء كان الواصـل  ) ٤(

ولو بالغ املتوضئ يف املضمضة واالستنشـاق فوصـل   . طعاماً أم دواًء أم مساً أم حصاة
وبالغ يف االستنشـاق إال أن تكـون   : "�شيٌء من املاء إىل جوفه بطل صومه لقوله 

، أما إذا سـبقه مـاء   �ملبالغة فيهما ملا ى عنه النيب فلوال أن الفطر حيصل با" صائماً
  املضمضة واالستنشاق إىل جوفه من غري قصد وال مبالغة فإنه ال يفطـر ألنه

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .١٨٧: البقرة )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود )٣(
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، والـوطء  )٤(، والقيء عمداً)٣(يف أحد السبيلني )٢(، واحلقنة)١(أو الرأس
  .............................................................. )٥(عمداً

أما إذا وضع املاء يف فمه أو أنفه ال لغرض املضمضة واالستنشاق . من اخلطأ املعفو عنه
. فسبقه إىل جوفه أفطر لتعديه ولعدم احلاجة إليه وألنه ماء غسل غري مطلوب شـرعاً 

وكذلك لو دخل إىل جوفه ماء غسل غري مطلوب شرعاً كغسل التربد خبالف إذا كان 
  .غسل اجلمعة وحنوهالغسل مطلوباً شرعاً ك

غري منفتح أصالً، كوصول الدواء إىل داخل الرأس من املأمومة وهي جرح يصـل  ) ١(
  .وهذا االنفتاح عرضاً ال يضر. إىل خريطة الدماغ

وال يضر وصول غبار طريـق أو  . أي عني إىل جوف إدخال فالصائم مينع من
  .غربلة دقيق أو ذباب إىل جوفه وذلك لعسر التحرز من ذلك

هذا من باب عطف اخلاص على العام، ألن ما وصل إىل اجلوف يشملها، واحلقنة ) ٢(
  .هي الدواء الذي يحقن به املريض يف الدبر فقط

هذا فيه جتوز ألن إدخال الدواء عرب القُبل ال يقال له حقنة، وإمنا هو تقطري وهـو  ) ٣(
  .مفطر أيضاً كالتقطري يف باطن األذن

ذلك، وال يضر إخراج النخامة من الباطن سواء كانت من وقد تقدم الكالم على ) ٤(
  .أم من صدره ألن احلاجة إىل ذلك تتكرر )١(دماغه

وال يفطر مع اجلهل بأن كان مما يعذر جبهله، وكذلك مع اإلكراه، لقـول الـنيب   ) ٥(
  .)٢("رفع عن أميت اخلطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه: "�

                                                           

هذا اعتقاد قدمي، كان العلماء يعتقدون أن النخامة تنـزل من الدماغ، والثابت علمياً أن النخامة إمنا تنـزل  )١(
  .من اجليوب األنفية ال من الدماغ

  .، وهو صحيحأخرجه ابن ماجة )٢(
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، )٥(، واجلنون)٤(، واحليض والنفاس)٣(عن مباشرة )٢(، واإلنزالُ)١(يف الفرج
  ................................................، )٦(واإلغماُء كل اليوم

  .ولو دبراً من آدمي أو يمة، وإن مل ينـزل) ١(
أي االستمناء، وهو إنزال املين بيده أو بيد زوجته أو بلمس أو تقبيـل، ووجـه   ) ٢(

أن املقصود األعظم من اجلماع اإلنزال فإذا حرم اجلماع وأفطر بـه   اإلفطار باإلنزال
  .الصائم بال إنزال، كان اإلنزال أوىل بذلك

احتراز عن خروج املين باالحتالم أو النظر أو الفكر إن مل جتر عادتـه بـاإلنزال   ) ٣(
  .بالنظر أو الفكر، فإن جرت عادته باإلنزال ما فإنه يفطر بذلك

صوم متوقفة على الطهارة منهما، فلو طرأ أحدمها أثناء الصوم بطل، ألن صحة ال) ٤(
كنا نؤمر بقضـاء الصـوم، وال نـؤمر بقضـاء     : "–رضي اهللا عنها  –لقول عائشة 

  .)١("الصالة
رفع القلـم عـن   : "�ملنافاته للعبادة، ألن انون فاقد ألهلية العبادة، كما قال ) ٥(

  .)٢("الصيب حىت حيتلم، وعن انون حىت يعقلثالث عن النائم حىت يستيقظ، وعن 
ومن أغمي عليه مجيع النهار بعد أن نوى الصيام فإنه يقضى . ألنه يف حكم انون) ٦(

: هذا اليوم، وأما إن أفاق من إغمائه يف النهار ولو للحظة فإن صومه صحيح، قـالوا 
عليه طوال اليوم مل يـأت  ، واملغمى )اإلمساك، والنية: (ألن الصوم البد فيه من أمرين

إال بالنية، وأما اإلمساك يف وقت اإلغماء ال يضاف إليه إال إذا أفاق أثناء النهار ولـو  
  .للحظة واحدة

  
                                                           

  .البخاري ومسلمأخرجه  )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبوداود والترمذي )٢(
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  .)١(والردة
، وتـأخري  )٤(تعجيلُ الفطرِ: )٣(ثالثةُ أشياء )٢(ويستحب يف الصومِ

  ..........................................................، )٥(السحور
وال يلحق اإلغماء بالنوم ألن اإلغماء أقوى من النوم فال يلحق األقوى : قالوا

  .باألضعف

�������﴿: وهي قطع اإلسالم بالقول أو الفعل أو االعتقاد، لقوله تعـاىل ) ١( 

��������������������������������������������	��������
�����������������������������������

  .)٢(﴾§������¨��©��ª﴿: ، ولقوله تعاىل)١(﴾��
  .سواء كان فرضاً أم نفالً) ٢(
على الثالثة من باب االختصار وإال فهي أكثر من  –رمحه اهللا  –اقتصر املصنف ) ٣(

  .ذلك
ال يزال الناس خبري ما عجلـوا  : "أنه قال �عند حتقق الغروب، ملا جاء عن النيب ) ٤(

  .)٣("الفطر
  .روب أو شك فيه فإنه ال جيوز له الفطرفإن مل يتحقق الغ

: قلت. فقام إىل الصالة �تسحرنا مع النيب : "قال �ملا جاء عن زيد بن ثابت ) ٥(
  .)٤("قدر مخسني آية: كم كان بني األذن والسحور؟ قال

                                                           

  .٢١٧: البقرة )١(
  .٦٥: الزمر )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
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  .)١(وترك اهلجر من الكالم
  .)٣(، وأيام التشريق الثالثة)٢(العيدان: وحيرم صيام مخسة أيام

وقت السحور بنصف الليل فاألكل قبله ليس بسحور، فال حتصل به ويدخل 
  .)١("تسحروا فإن يف السحور بركه: "�السنة، لقول النيب 

، أي الفاحش القبيح، فإن ترتب عليه إمث حرم وكـان واجبـاً   )٢(اهلجر بضم اهلاء) ١(
من مل " :�تركه كالغيبة والنميمة والكذب وغري ذلك من األمور احملرمة، لقول النيب 

  .)٣("يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجةٌ يف أن يدع طعامه وشرابه
إذا أصبح أحدكم يوما صائماً فال يرفث وال جيهل، فإن امرؤ شامته : " �ولقول النيب 

  .)٤("إين صائم، إين صائم: أو قاتله فليقل
فـارة، أو  عيد الفطر واألضحى باإلمجاع، سواء كان الصيام صيام نـذرٍ، أو ك ) ٢(

عـن   �ى رسول اهللا : أنه قال �تطوع، أو قضاء، ملا جاء عن أيب سعيد اخلدري 
  )٥(.يوم األضحى، ويوم الفطر: صيام يومني

  .)٦("أيام التشريق أيام أكل، وشرب، وذكر اهللا تعاىل: "�لقول النيب ) ٣(
مـىن،   وأيام التشريق هي األيام الثالثة اليت بعد يوم النحر، ويقال هلـا أيـام  

  .ومسيت بذلك ألم يقيمون مبىن ويشققون اللحم
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .هوأما اهلجر بفتح اهلاء فمعناه الترك فيكون املعين يسن ترك الترك للكالم، ألنه يكره صمت اليوم كل )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم)  ٤(
  .خرجه البخاري ومسلم )٥(
  .أخرجه مسلم )٦(
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  .إال أن يوافق عادةً له أو يصله مبا قبله )١(ويكره صوم يومِ الشك
وحيرم صيام أيام التشريق مطلقاً سواء تطوعاً أو ملن مل جيد اهلدي، ملا جاء عن 

ـ أن: –ي اهللا عنـها  ــرض –أيب مرة موىل أم هانئ  ـ ه دخـــــــ ل ــ
على  –رضي اهللا عنهما  –اص ــــــرو بن العـــــهللا بن عمداــعب

كُلْ، فهذه األيام : إين صائم، فقال عمرو: كُلْ، فقال: أبيه، فقرب إليهما طعاماً، فقال
  )١(.يأمرنا أن نفطرها، وينهانا عن صيامها �اليت كان رسول اهللا 

  .وهو يوم الثالثني من شعبان سواء كان بالسماء علة أم ال) ١(
  :وصيام يوم الشك له حالتان

أن يصومه تطوعاً بال سبب، أو يصومه احتياطاً لرمضان، ففي هـذه  : األوىل
من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم : �احلالة حيرم صيامه، لقول عمار بن ياسر 

�)٢(.  
إذا وافق ما اعتاد صومه تطوعاً، كأن يصوم يوماً معيناً، فوافق ذلـك  : الثانية

: �قال رسول اهللا : قال �وم الشك، أو وصله مبا قبله، ملا جاء عن أيب هريرة اليوم ي
  )٣(".ال تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومني إال رجلٌ كان يصوم صوماً فليصمه"

القضاء، والنذر، والكفارة، ووصل النصف الثاين مـن شـعبان   : ومثل العادة
  .بالنصف األول

  
  

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه مالك وأبو داود وأمحد )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه الترمذي )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

فعليه القضـاء   )٣(يف الفرج )٢(عامداًيف ار رمضان  )١(ومن وطئَ
  .........................................................، )٤(والكفارة

إذا انتصـف  : "�وكذلك حيرم الصوم بعد انتصاف شهر شعبان، لقول النيب 
  .)١("شعبان فال تصوموا

ف تغيـب  وذلك بتغييب مجيع احلشفة أو قدرها من فاقدها، وإن مل يرتل، خبـال ) ١(
بعض احلشفة أو قدرها فال كفارة، وكذلك ال كفارة بسائر املفطرات غـري الـوطئ   

  .كاألكل والشرب
  .أما الناسي واملكره فال قضاء وال كفارة عليهما) ٢(
  .سواء كان قبالً أم دبراً، من ذكر أو أثىن أو يمة، من حي أو ميت) ٣(
ء ولو ذكراً فعليه القضاء دون الكفارة، الواطئ عليه القضاء والكفارة، وأما املوطو) ٤(

إمنا أمر الزوج بالكفارة ومل يأمر زوجته ا، كما جـاء يف حـديث أيب    �ألن النيب 
ومـا  : هلكت يـا رسـول اهللا، قـال   : فقال �جاء رجل إىل النيب : قال �هريرة 

ال، : هل جتد ما تعتق رقبة؟ قـال : وقعت على امرأيت يف رمضان، قال: أهلكك؟ قال
فهل جتد ما تطعم : ال، قال: فهل جتد ما تستطيع أن تصوم شهرين متتابعني؟ قال: الق

بعرق فيه متر فقال تصدق ذا،  �مث جلس، فأُيت النيب : ال، قال: ستني مسكيناً؟ قال
أعلى أفقر منا يا رسول اهللا؟ فواهللا ما بني ال بتيها أهل بيت أحوج إليـه  : فقال الرجل

، وجـاءت  )٢("اذهب فأطعمه أهلك:" حىت بدت أنيابه، مث قال �منا، فضحك النيب 
  .)٣()أن يقضي يوماً مكانه أنه أمره: (زيادة 

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .وابن خزمية والدارقطين ه أبو داودأخرج )٣(
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مؤمنة رقبة فـإن مل  )٢(، فإن مل جيد فصيام شهرين متتـابعني )١(وهي عتق ،
  .)٥(لكل مسكني مد )٤(فإطعام ستني مسكيناً )٣(يستطع

عنه عن ك )٦(ومن مات وعليه صيام مأُطعدلِّ يوم م.  
عبد أو أمة، واملراد بالرقبة الرقيق فهو من إطالق اجلزء على الكـل ألن الـرق   ) ١(

  .كالغل يف الرقبة
  .والبد أن تكون الرقبة ساملة من العيوب املُضرة بالعمل والكسب

فلو أفطر يوماً ولو بعذرٍ كسفر ومرض انقطع التتابع، ووجب االستئناف فيعيـد  ) ٢(
  .ولو بإفطار اليوم األخري الصوم من أوله

  .حلصول مشقة له ال حتتمل عادة) ٣(
أي متليك ستني مسكيناً لكل مسكني مد، وليس املراد أن جيعل ذلـك طعامـاً   ) ٤(

ويطعمهم إياه فلو غداهم أو عشاهم مل يكف.  
وعندنا يف حضرموت يطلقون علـى املـد   . وهو ربع صاعٍ من غالب قوت بلده) ٥(
  .قدمكما قد ت )مصرى(
  :واجب من رمضان أو نذر أو قضاء، فله حالتان) ٦(

لصيام مل يصمه امليت، وهـذا ال خيلـو مـن     اًءأن يكون الصيام قض: األوىل
  :أمرين
أن يكون امليت ترك الصيام لعذرٍ استمر معه حىت املوت فال قضاء عليـه وال   .١

ن أيام أُخر كفارة عند كافة أهل العلم، ألن اهللا أوجب عليه القضاء يف عدة م
 .وهو مل يدرك األيام اُألخر
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٢(إذا عجز عن الصومِ )١(والشيخ اهلرِم( رفطي)٣( .................  
أن يكون امليت قصر يف قضاء ما فاته بغري عذرٍ إىل أن ميوت، وهذا يطعم عنه  .٢

وال يصـام عنـه، وهـو     –رمحه اهللا  –عن كل يوم مد، كما قال املصنف 
ألن الصيام عبادة بدنية، والعبادات البدنية : فعي يف اجلديد، قالوامذهب الشا

  .ال تدخلها النيابة
  .أن يكون الصيام صيام نذر أو كفارة فيطعم عنه: الثانية

ومذهب الشافعي يف القدمي أن الويل خمري بني اإلطعام والصيام وهو املعتمد، ملا 
من مات وعليه صيام : "�ل اهللا قال رسو: قالت –رضي اهللا عنها  –جاء عن عائشة 

  )١(".صام عنه وليه
أن رجالً قال يا رسـول اهللا إن   –رضي اهللا عنهما  –وملا جاء عن ابن عباس 

أرأيت لو كان على أمـك ديـن   : "أمي ماتت وعليها صوم شهرٍ أفقضيه عنها؟ قال
  )٢(".فدين اهللا أحق بالقضاء: نعم، قال: أكنت قاضيه عنها؟ قال
  .يل فإن قيمة اإلطعام تكون من التركةوإن أطعم الو

أي الذي بلغ أقصى الكرب، وكذلك املريض الذي ال يرجى بـرؤه بقـول أهـل    ) ١(
  .اخلربة

  .حبيث يلحقه مشقة شديدة ال حتتمل عادة) ٢(
  .وإن تكلف املشقة وصام صح صومه، وإن كان الواجب يف حقه الفدية) ٣(
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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طعماً )١(ويعن كلِّ يومٍ مد.  
  ......................................... )٣(واملرضع )٢(ملواحلا

ألن حقوق اهللا املالية : [جتب عليه الفدية ولو كان فقرياً فإا تثبت يف ذمته، قالوا) ١(
إذا عجز عنها الشخص وقت الوجوب وكانت بسبب منه تثبت يف ذمته، وإن مل تكن 

  ].بسببه مل تثبت يف ذمته

������r��q﴿: لفدية على الشيخ اهلرم، قوله تعـاىل والدليل على وجوب ا

wv��u���t��s﴾)يف  –رضـي اهللا عنـهما    –، قال ابن عبـاس  )١
هي رخصة للشيخ الكبري واملرأة الكبرية، ومها يطيقان الصـوم أن يفطـرا   : (تفسريها

  .)٢()ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، واحلبلى واملرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا
ليست مبنسوخة هو الشيخ الكبري، واملرأة الكبرية ال يسـتطيعان  : (اوقال أيض

  .)٣()أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً
وال جيوز تعجيل فدية يوم قبل دخول ليلته، فيجوز تعجيل فدية كل يوم فيه، 

  .أو يف ليلته
  .ولو من زنا أو شبهة) ٢(
  .ولو كانت مستأجرة أو متربعة) ٣(

واملرضع من أفطر إلنقاذ حيوان حمترم آدمي أو غريه أشـرف   ويلحق باحلامل
  اهلالك  فعليـه ن خاف على نفسه ولو مع املشرفعلى اهلالك بغرقٍ أو غريه، فإ

                                                           

  .١٨٤: البقرة )١(
  .أخرجه البخاري، وأبوداود )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
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، وإن خافتـا علـى   )٢(أفطرتا وعليهما القضاء )١(إذا خافتا على أنفسهما
، وهـو  )٤(أفطَرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يومٍ مد )٣(أوالدهما

  .رطلٌ وثلثٌ بالعراقي
يفطران ويقضيان، والصوم  )٧(سفراً طويالً )٦(واملسافر )٥(واملريض

  .يف السفرِ أفضلُ من الفطر إن مل يتضرر به
القضاء فقط، وإن خاف على املشرف اهلالك فقط وجب عليه القضاء والفدية، ألنـه  

  .فطر ارتفق به شخصان
يوان فعليه القضاء فقط مطلقاً، ألنه فطـر  وأما من أفطر إلنقاذ حنو مالٍ غري ح

  .ارتفق به شخص واحد
  
  .ولو مع احلمل يف األوىل، والولد يف الثانية) ١(
  .فقط كاملريض، ألن اخلوف على أنفسهما مانع من وجوب الفدية) ٢(
  .فقط دون أنفسهما، فخافت احلامل إسقاط الولد، وخافت املرضع قلَّة اللنب) ٣(
واحللىب واملرضـع إذا خافتـا أفطرتـا    : ( –رضي اهللا عنهما  – لقول ابن عباس) ٤(

  ).وأطعمتا
  .الذي يرجى برؤه) ٥(
إن سافر قبل أن يشرع يف الصيام، فإن شرع فيه مث سافر أثناء النهار فال جيوز لـه  ) ٦(

  .الفطر
  .وهو ما يكون مرحلتني فأكثر، والبد أن يكون السفر مباحاً) ٧(
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  .)٨(الفطر إن مل يتضرر به والصوم يف السفر أفضل من
�����f��e﴿: والدليل على أباحه الفطر للمريض واملسافر قـول اهللا تعـاىل  

po��n��m���l��k��j����i��h����g﴾)١(.  
  إن مل يتضرر به ملا فيه من تعجيل براءة الذمة، وعدم إخالء الوقت عن العبـادة،) ٨(

، وإن كان يتضرر به )٢(﴾/��.��-���,+��*��(������������)﴿: لقوله تعاىل
ليس من الـرب الصـيام يف   : "ملا رأى رجالً ظُللَ عليه �فاألفضل الفطر، لقول النيب 

  .)٣("السفر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١٨٤: البقرة )١(
  .١٨٤: البقرة )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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  فصل يف االعتكاف
، واللبث يف )٤(النيةُ: )٣(، وله شرطان)٢(سنة مستحبةٌ )١(االعتكاف

  .)٥(املسجد
  ...........، )٦(نسانوال خيرج من االعتكاف املنذور إال حلاجة اإل

�����������������������﴿: لغة اإلقامة على الشيء من خري أو شر، ومنه قوله تعـاىل ) ١(

  .هو إقامة مبسجد بصفة خمصوصة: اًشرع. )١(﴾���¡��¢
يف كلِّ وقت وهو يف العشر األواخر أفضل منه يف غريه، ألجل طلب ليلة القـدر  ) ٢(

  .ألا أفضل الليايل
  .–بإذن اهللا  –ان بل هي أربعة أركان، سيأيت ذكرها أي ركن) ٣(
  .كسائر العبادات) ٤(
وال يكفي يف اللبث قدر الطمأنينة بل البد من الزيادة عليها مبا يسـمى عكوفـاً   ) ٥(

  .وإقامة
املعتكف، ويشترط فيه اإلسالم، والعقل، والنقاء من احلـيض  : والركن الثالث

  .والنفاس واجلنابة

��y��x﴿: املعتكَف فيه، وهو املسجد لقول اهللا تعـاىل : عالركن الراب

|{��z﴾)٢(.  
  .من بول وغائط وما يف معنامها كغسل اجلنابة) ٦(

                                                           

  .٢٥: األنبياء )١(
  .١٨٧: البقرة )٢(
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  .ال ميكن املقام معه )١(أو عذرٍ من حيضٍ أو نفاسٍ أو مرضٍ
  .)٣(بالوطء )٢(ويبطلُ

  .أو خلوف من لصٍ أو حريق وحنو ذلك) ١(
  .االعتكاف املنذور وغريه) ٢(
امداً غري مكره ملنافاته العبادة البدنية، وال فرق بني أن يكون الوطء يف املسـجد  ع) ٣(

  .أو خارجه عند اخلروج لقضاء حاجة أو حنوها
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        ))))١١١١((((كتاب احلجكتاب احلجكتاب احلجكتاب احلج
  : ................................)٢(وشرائط وجوب احلج سبعةٌ

قصد البيت احلرام ألداء أفعال  :بفتح احلاء وكسرها، وهو يف اللغة القصد، وشرعاً) ١(
  .احلج من طواف وسعي ووقوف بعرفة وسائر املناسك استجابة ألمر اهللا

�������������﴿: وهو فرض بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، قال تعاىل

بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال : "�، وقال )١(﴾¡����¢��£��¤��¥¦
كاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع إليه إله إال اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الز

  .، ومن جحد وجوبه كفر"سبيال
وجيب يف العمر مرةً واحدة باإلمجاع، وقد سأل األقرع بن حابس رسول اهللا 

  .)٢("بل مرة واحدة، فمن زاد فتطوع: "احلج يف كلِّ سنة أم مرة واحدة؟ فقال: �

، وعـن  )٣(﴾¥¦�¢��£��¤�﴿: والعمرة واجبة كاحلج، لقوله تعـاىل 
: يا رسول اهللا هل على النساء جهاد؟ قـال : أا قالت –رضي اهللا عنها  –عـائشة 

  .)٤("نعم جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة"
بل هي مخسة، والشرط اخلامس االستطاعة، وأما الزاد والراحلة وختلية الطريـق،  ) ٢(

  .من شروط االستطاعةوإمكان املسري، وأن يثبت على املركوب املعتاد بال ضرر ف
  

                                                           

  .٩٧ :آل عمران )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أمحد )٢(
  .١٩٦: البقرة )٣(
  .وهو صحيح ،أخرجه أمحد وابن ماجة )٤(
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  .......، )٥(، ووجوب الزاد)٤(، واحلرية)٣(، والعقل)٢(، والبلوغ)١(اإلسالم
باإلمجاع، فال جيب على الكافر األصلي وجوب مطالبة به يف الدنيا، وأما املرتـد  ) ١(

  .أسلم وحج: فيجب عليه ووجوب مطالبة بأن يقال له
ب على حجه ثواب النفل لوقوعه له نفالً، فال جيب على الصيب لعدم تكليفه، ويثا) ٢(

: صبياً، فقالـت  �أن امرأة رفعت للنيب  –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عباس 
  .)١("نعم، ولكي أجر: "أهلذا حج؟ قال

  .فال جيب على انون لعدم تكليفه كالصيب) ٣(
تحقة لسـيده،  الكاملة فال جيب على من فيه رق ولو كان مبعضاً، ألن منافعه مس) ٤(

  .ويف إجياب احلج عليه إضرار بسيده
أميا صيب حج مث بلغ فعليه حجة اإلسالم، وأميا عبد حـج  : "�وقد قال النيب 

  .)٢("مث عتق فعليه حجة اإلسالم
وهي مؤنة ذهابه وإيابه، ولو كان يكتسب يف سفره ما يفي بزاده، وكان سـفره  ) ٥(

عن الكسب لعارض فاجلمع بني تعب السفر  طويالً فال جيب عليه احلج، ألنه قد ينقطع
وإن كان السفر قصرياً بأن كان مبكة أو دون مـرحلتني  . والكسب فيه مشقة عظيمة

  .منها وهو يكتسب يف كل يوم ما يكفي أيام احلج فإنه جيب عليه احلج لقلة املشقة
ل فإن مل جيد زاداً واحتاج لسؤال الناس فإنه يكره له أن حيج اعتماداً على سؤا

  .الناس ألنه يكره السؤال
وهذا الشرط وما بعده من شروط االستطاعة اليت هـي الشـرط اخلـامس    

  .للوجوب
                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أخرجه ابن خزمية، واحلاكم، والبيهقي، وهو صحيح )٢(
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  .)٣(، وإمكان املسري)٢(، وختلية الطريق)١(والراحلة
  .....................، )٥(اإلحرام مع النية: )٤(وأركان احلج أربعة

شخص بينه وبني مكة مرحلتـان  اليت تصلح له بشراء أو استئجار، هذا إذا كان ال) ١(
فأكثر، سواء قدر على املشي أم ال، فإن كان بينه وبني مكة دون مرحلتني وهو قـوي  

  .على املشي لزمه احلج
يعـول  عن دينه ومؤنته ومؤنة من  رط أن يكون الزاد والراحلة فاضلنيويشت

  .عن مسكنه الالئق به، وعن عبد يليق به مدة الذهاب واإلياب، وفاضلني
  .بأن يكون آمناً على نفسه، وعرضه، وماله، وإن قلَّ حلصول الضرر عليه يف ذلك )٢(
  .بأن يبقى من الوقت ما ميكن السري فيه إىل احلج ويدرك فيه الوقوف بعرفة) ٣(

وهو أن خيرج معهـا زوج، أو   احلج على املرأة شرطٌ زائدويشترط لوجوب 
معه األمن على نفسها إال يف مراهـق   حمرم بشرط أن ال يكون صبياً، ألنه ال حيصل هلا

ذي وجاهة حيصل به األمن، أو نسوة ثقات وأن يكن ثالثة غريهـا، وإن مل جتـد إال   
  .–رمحه اهللا  – امرأة واحدة ثقة جاز احلج، ومل جيب عليها كما صححه النووي

وهذا خاص بسفر حج الفريضة، أما حج النافلة وغريه من األسفار فال جيـوز  
  .سافر بغري حمرمللمرأة أن ت

واملعتمد أا ستة، اخلامس احللق أو التقصري لثالث شعرات من رأسه بعد منتصف ) ٤(
ليلة النحر، والسادس ترتيب املعظم أي ترتيب معظم األركان، بأن يقدم اإلحرام على 
اجلميع، ويقدم الوقوف على طواف الركن، وعلى احللق أو التقصري، ويقدم الطـواف  

  .مل يفعل بعد طواف القدومعلى السعي إن 
  ".إمنا األعمال بالنيات: "�أي نية الدخول يف احلج، وهو ركن لقول النيب ) ٥(
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  ................................................... ،)١(والوقوف بعرفة
  .ومسيت نية الدخول يف احلج إحراماً ألا متنع من احملرمات

وهي شوال، وذو القعدة، وعشـر ليـال    ونية اإلحرام تكون يف أشهر احلج

���A﴿: اىلــــــه تعـولــلقجة، ــن ذي احلــام مــوتسعة أي

C���BD﴾)ـ ال ابن عبـــ، ق)١ : –رضـي اهللا عنـهما    –اس ــــ
  .)٢("شوال وذو القعدة وذو احلجة: وأشهر احلج اليت ذكر اهللا تعاىل"

ألن العلمـاء أمجعـوا    واملراد بذي احلجة العشر الليايل األول من ذي احلجة،
على فوات احلج بعدم الوقوف بعرفة قبل الفجر من ليلة النحر، وأن اإلنسان لو أحرم 

���F��E﴿: باحلج بعد طلوع الفجر من اليوم العاشر فليس حبـاج، لقولـه تعـاىل   

H��G﴾)٣(.  
احلج عرفة، من جاء قبل صالة الفجر من ليلة جمع فقـد أدرك  : "�لقول النيب ) ١(

  .)٤("احلج
والوقوف بعرفة حيصل ولو بلحظة بعد زوال مشس يوم عرفة إىل فجـر يـوم   

  .النحر مع األهلية، فال جيزئ من مغمى عليه أو سكران
  .ويسن أن يقف إىل غروب الشمس لكي جيمع بني الليل والنهار يف املوقف

  

                                                           

  .١٩٧: البقرة )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
  .١٩٧: البقرة )٣(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود والترمذي )٤(
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  .................................................. ،)١(والطواف بالبيت
أفضل الدعاء دعاء يـوم  : "�لقول النيب  ،يسن أن يكثر من الذكر والدعاءو

ال إله إال اهللا وحده ال شريك لـه، لـه   : عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي
  .)١("امللك، وله احلمد، وهو على كل شيء قدير

  .، وهو ركن باإلمجاع)٢(﴾¢��£��¤�﴿: لقوله تعاىل) ١(
  .صاف ليلة النحر ملن وقف قبله، وال آخر لوقتهويبدأ وقته من انت

  :ويشترط للطواف مثانية شروط
 .أن يكون سبعة أشواط .١

أن جيعل البيت عن يساره، فلو استقبله، أو استدبره، أو جعله عـن ميينـه مل    .٢
 .يصح

 .أن يبدأ باحلجر األسود .٣

٤. أن يكون الطواف داخل املسجد، وإن وسولو يف)٣(ما مل خيرج عن احلرم ع ، 
 .هوائه أو سطحه ولو مرتفعاً عن البيت أو حال بني الطائف والبيت حائل

عدم صرفه لغريه، كطلب غرمي أو إسراعه خوفاً من أن تلمسه امـرأة، فـإن    .٥
 .صرفه لغريه انقطع الطواف

  

                                                           

  .مذيأخرجه التر )١(
  .٢٩: احلج )٢(
وحد حرم مكة من طريق املدينة ثالثة أميال، ومن اليمن سبعة أميال، ومن العراق سبعة أميال، ومن الطائف  ( )٣(

وبطن منرة عند عرفة سبعة أميال، ومن جدة عشرة أميال، ومن بطن عرنة أحد عشر ميالً، ومن اجلعرانـة تسـعة   
  .متراً، الفاً وثالمثائة وتسعني متراً) ١٣٩٠(، وامليل يساوي )١/٦٩: (اناملنتهى مع حاشية عثم: انظر). أميال
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  .)١(والسعي بني الصفاء واملروة
  .............. اإلحرام، والطواف، والسعي،: )٢(وأركان العمرة أربعةٌ

ستر العورة، فإذا ظهر من املرأة غري وجهها وكفيها أثناء الطواف مل يصـح   .٦
 .طوافها، وتبقى حمرمة حىت تعيد الطواف بشروطه

 .الطهارة من احلدث األصغر واألكرب، ومن النجس .٧

  .أن جيعل مجيع بدنه خارجاً عن البيت ومنه احلجر ألنه جزء من الكعبة .٨

���������x��w��v���u��t��~��}��|���{z��y﴿: لقوله تعاىل) ١(���

 :قالـت –رضي اهللا عنها  –، وعن عائشة )١(﴾������������������
، وطاف املسلمون فكانت سنة، ولعمري ما أمت اهللا حج مـن مل  �طاف رسول اهللا 

  .يطف بني الصفاء واملروة
  :ويشترط يف السعي ما يأيت

والعودة من املـروة إىل   أن يكون سبعاً، الذهاب من الصفا إىل املروة شوطاً، .١
 .الصفا شوطاً آخر

 .أن ميشي تلقاء وجهه .٢

 .أن ال يصرفه لغريه، كأن يسرع طلباً لصديقه .٣

أن يقع بعد طواف صحيح، فإن سعى قبل أن يطوف مل يصح سعيه، وعليـه   .٤
  .اإلعادة وال يجرب بدم

لق أو بل هي مخسة، واخلامس هو الترتيب بأن حيرم أوالً مث يطوف مث يسعى مث حي) ٢(
  .يقصر

                                                           

  .١٥٨: البقرة )١(
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  .)١(واحللق يف أحد القولني
  ........................: )٣(ثالثةٌ )٢(وواجبات احلج غري األركان

  .وهو املعتمد) ١(
الفرق بني األركان والواجبات أن األركان يتوقف وجوب النسك عليها وال جترب ) ٢(

  .بدم، والواجبات ال يتوقف عليها وجود النسك وجترب بدم
  :أربعة أشياء وهيبل ) ٣(

 .اإلحرام من امليقات، وسيأيت الكالم عليه .١

ملـا  : أنه قال –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن أسامة بن زيد : املبيت مبزدلفة .٢
 املزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، مث أقيمت الصالة، فصلى املغرب �جاء 

 يصـلِّ  مث أناخ كل إنسان بعريه يف منـزله، مث أقيمت العشاء فصـالها ومل 
 .)١(بينهما شيئاً

رضي اهللا  –حلظة بعد منتصف ليلة النحر، ألن سودة بنت زمعة : وأقل املبيت
، ومل يأمرها بالـدم،  �أفاضت يف النصف األخري من مزدلفة بإذن رسول اهللا  –عنها 

  .)٢(وال النفر الذين كانوا معها
أنه  –اهللا عنه  رضي –ملا جاء عن ابن عمر : املبيت مبىن معظم ليايل التشريق .٣

يف املبيت مبكة ليايل مىن من أجل سقايته  �استأذن النيب  �إن العباس : قال
 .على أنه ال جيوز تركه لغري املعذورفدلَّ احلديث . )٣(فأذن له

  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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  ................................................، )١(اإلحرام من امليقات
مشـس اليـوم   مها إن نفر قبل غروب ثة ورمي يونعم يسقط مبيت الليلة الثال

من أدركه املساء يف اليوم الثاين من أيام التشـريق  : "�الثاين وبعد الزوال بنيته، لقوله 
  .)١("فليقم إىل الغد حىت ينفر مع الناس

  .رمي اجلمار، وسيأيت الكالم عليه بإذن اهللا .٤
ذا : املدينـة  وقَّـت ألهـل   �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –حلديث ابن عباس ) ١(

: يلَملَم، وقال: قرن املنازل، وألهل اليمن: اجلُحفة، وألهل جند: احلليفة، وألهل الشام
دون  هن هلم ولكل من أتى عليهن من غري أهليهن ممن أراد احلج أو العمرة، ومن كان"

  .)٢("ذلك فمن حيث أنشأ، حىت أهل مكة من مكة
امليقات بدون إحرام، ومن جـاوزه  وحيرم على مريد احلج أو العمرة جماوزة 

وهو غري حمرم لزمه الرجوع وال شيء عليه، فإن أحرم بعد أن جتاوز امليقات فعليـه دم  
من : (–رضي اهللا عنهما  –شاة جذعة من الضأن، أو ثنية من املعز، لقول ابن عباس 

  .)٣()ترك نسكاً فعليه دم
  :والناس بالنسبة للمواقيت على قسمني

وهو غري املقيم مبكة ومسكنه قبل امليقات، وهؤالء مواقيتـهم   ،آفاقي: األول
  :مخسة
وهو ميقات أهل املدينة، وهو أبعد املواقيت ): آبيار علي(ذو احلليفة املسمى  .١

 .عن احلرم

                                                           

  .أخرجه مالك )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه البيهقي )٣(
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  ................................................، )١(رمي اجلمار الثالث
ينة رابغ وهي تقع قبل اجلحفة وهو اآلن خراب، وحيرم الناس من مد: اجلُحفة .٢

 .بقليل، وهو ميقات أهل الشام ومصر والسودان وإفريقيا

 .وهو ميقات أهل اليمن، وحيرم منه أهل جنوب أسيا وماليزيا وغريها: يلملم .٣

وهو ميقات أهل جند، وحيرم منه أهل املشرق ): السيل(قرن املنـزل ويسمى  .٤
 .وإيران واخلليج

  .�العراق، وقتها عمر بن اخلطاب وهو ميقات أهل : ذات عرق .٥
وهو كل من أقام مبكة من أهلها، أو ليس مـن أهلـها، ولـه     ،مكي: الثاين

  :حالتان
أن حيرم باحلج، وباتفاق أهل العلم أنه حيرم مـن مكـة مـن داره،    : األوىل

  .واألفضل من املسجد احلرام
أي من  –) احلل(أن حيرم بالعمرة، وباتفاق األئمة األربعة أنه حيرم من : الثانية

ملـا اسـتأذنت    –رضي اهللا عنها  –حلديث عائشة  –أي موضعٍ يكون خارج احلرم 
يف أخذ عمرة بعد حجها، فأذن هلا، وأمرها أن خترج إىل التنعيم مـع أخيهـا    �النيب 

  .)١(لكي حترم من هناك
لكان أخصر وأحسن، ألنه سيشمل رمي  )الرمي( –رمحه اهللا  –إذا قال املصنف ) ١(

رة العقبة، وجيب رمي مجرة العقبة فقط يوم النحر بسبع حصيات، يبدأ وقت رميها مج
ليلة النحـر   -رضي اهللا عنها  –أرسل أم سلمة  �من انتصاف ليلة النحر، ألن النيب 

  ي اهللاــرض –وجـاء أن أسـماء . )٢(فرمت اجلمرة قبل الفجر مث مضت فأفاضت
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أبو داود واحلاكمأخرجه  )٢(
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......................................................................  
وأفضل وقت لرميها من ارتفـاع الشـمس إىل   . )١(رمت بعد أن غاب القمر -عنها 

زواهلا، وله أن يؤخر رميها إىل آخر أيام التشريق، وال شيء عليه، فإن فاتت ومل يـرمِ  
  .فعليه دم

لكـل   وجيب أيضاً رمي اجلمار الثالث يف أيام التشريق الثالثة بسبع حصيات
واحدة يف كل يوم منها إن مل يتعجل، فإن تعجل فيسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي 

  .اليوم الثالث
ويبدأ الرمي بعد ظهر كل يوم من أيام التشريق، فإن فاته شيء تداركه لـيالً،  

رخـص   �ألن الـنيب  . فإن فاته رمي يوم تداركه يف باقي أيام التشريق ليالً أو اراً
 عن مىن يرمون يوم النحر، مث يرمون الغداة ومن بعد الغـــد البيتوتةل يف لرعاء اإلب

ويرمي اجلمرات . ، ويلزمه الدم بترك ثالث رميات فأكثر)٢(ليومني، مث يرمون يوم النفر
رضـي اهللا   –بالترتيب يبدأ بالصغرى مث الوسطى مث العقبة، ملا جاء عـن ابن عمـر  

: نيا، مث الوسطى، مث اجلمرة ذات العقبة، ويقـول أنه كان يرمي اجلمرة الد: –عنهما 
يـوم   �رمى رسـول اهللا  : �وحلديث جابر . )٣(يفعله �هكذا رأيت رسول اهللا 

  .)٤(النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس
  
  

                                                           

 .أخرجه البخاري ومسلم) ١(

  .أخرجه أصحاب السنن وهو صحيح )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
  .أخرجه مسلم )٤(
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  .)١(واحللق
وجيب على من عجز عن الرمي بنفسه لعذر يسقط القيام يف فرض الصـالة،  

يام التشريق إنابة من يرمي عنه بشرط أن يكون النائب قد وال يرجى زواله قبل انتهاء أ
  .رمى عن نفسه

  :ويشترط يف الرمي ما يأيت
  .ترتيب اجلمرات .١
 .رمي كل مجرة بسبع حصيات متتابعات .٢

 .قصد املرمى بالرمي، وحتقق إصابته .٣

 .أن يكون املرمى به حجراً .٤

  .أن يرمي باليد .٥
  .املعتمد أنه من األركانعد احللق أو التقصري من الواجبات ضعيف، و) ١(

واحللق هو استئصال الشعر باملوسى، والتقصري هو قطع الشـعر مـن غـري    

، )١(﴾°��±��²﴿: واألفضل للرجل احللق، لقول اهللا تعاىل. استئصال
: فقـالوا " اللهم ارحم احمللقني: "�ومن عادة العرب البدء باألهم فاألهم، لقول النيب 

يا رسول اهللا واملقصـرين،  : قال" اللهم ارحم احمللقني" :واملقصرين يا رسول اهللا، فقال
  . )٢("واملقصرين: "، مث قال يف الرابعة"اللهم ارحم احمللقني: "فقال

ويستثىن من أفضلية احللق ما لو اعتمر قبل احلج يف وقت لو حلق فيه مل يسود 
  .رأسه من الشعر يف يوم النحر فالتقصري حينئذ أفضل

                                                           

  .٢٧: الفتح )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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سبع احلج ننوس :وهو( )١(اإلفراد :  علـى العمـرة تقدمي احلج( ،
  ........................................................... ،)٢(والتلبية

  .وأما املرأة فاألفضل هلا التقصري
وأقله إزالة ثالثة شعرات من الرأس حلقاً أو تقصرياً، ومن ال شعر برأسه يسن 

  .القنيله إمرار املوسى عليه تشبيها باحل
  :وهو أفضل من التمتع والقران، فإن احلج والعمرة يؤديان على ثالثة أوجه) ١(

اإلفراد وهو أن حيرم باحلج من ميقاته ويفرغ منه، مث خيرج من مكـة  : األول
وسمي  –رمحه اهللا  –كما قاله املصنف . إىل أدىن احلل، فيحرم بالعمرة ويأيت بأعماهلا

  .م وعملبذلك إلفراد كل منهما بإحرا
التمتع وهو أن يقدم العمرة على احلج وذلك بأن حيرم بالعمرة مـن  : والثاين

ميقات بلده ويفرغ منها مث حيرم باحلج من مكة، وسمي متمتعاً ألنه يتمتع بني العمرة 
  .واحلج مبا كان حمرماً عليه أثناء اإلحرام

  .يف أعمال احلجالقران وهو أن حيرم ما معاً فتندرج أعمال العمرة : والثالث
وتتأكد عند تغاير األحوال كركوب، وصعود، وهبوط وحنو ذلك، ويسن ملا جاء ) ٢(

  .)١(يليب حىت رمى مجرة العقبة �مل يزل النيب : عن أسامة بن زيد أنه قال
  .ويسن اإلكثار منها، وال تسن عند الرمي ألن السنة التكبري

أن تلبية رسول  –هللا عنهما رضي ا –وصيغة التلبية هي ما جاء عن ابن عمر 
  ك لك لبيك، إن احلـمد، والنعـمة لـك، لبيك ال شري)٢(لبيك اللهم لبيك: �اهللا 
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .إجابة بعد إجابة: معناها )٢(
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  ...................................................، )١(وطواف القدوم
  .)٢) (١(وامللك، ال شريك لك

، وال يجهـد  ويسن للذكر ولو صبياً أن يرفع صوته بالتلبية ما مل يؤذ غـريه 
أتى جربيل فـأمرين أن  : "قال �نفسه، ملا جاء عن خالد بن السائب عن أبيه أن النيب 

  .)٣("آمر أصحايب أن يرفعوا أصوام باإلهالل والتلبية
  .)٤("العج والثَّج: "أي احلج أفضل؟ قال: �وسئل رسول اهللا 

  .سمع نفسهاوأما املرأة حبضرة األجانب ال ترفع صوا إال بقدر ما ت
رمـي  : وللحج حتلالن، حيصل التحلل األول بفعل اثنني من ثالثة أشياء، وهي

  .مجرة العقبة، واحللق، وطواف اإلفاضة مع السعي إن مل يكن قد سعى
وحيل بالتحلل األول مجيع حمرمات . وحيصل التحلل الثاين بفعل الشيء الثالث

  .ميه حىت يتحلل التحلل الثايناإلحرام إال االستمتاع بالنساء، فإنه يستمر حتر
حني  �أول شيء بدأ به النيب : أا قالت –رضي اهللا عنها  –ملا جاء عن عائشة ) ١(

  .)٥(قدم مكة أن توضأ مث طاف بالبيت
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
ما أهل مهلٌّ قط، وال كبر مكبـر  : "�قال رسول اهللا  –رضي اهللا عنه  –يب هريرة جاء يف فضل التلبية عن أ )٢(

  .وهو صحيح ،أخرجه الطرباين". نعم: يا رسول اهللا باجلنة؟ قال: قط إال بشر، قيل
ما من مسلم يليب إال لىب من عن ميينه، ومشاله من حجر أو شجر أو مـدر،  : "قال �وعن سهل بن سعد أن النيب 

  .وهو صحيح ،أخرجه الترمذي وابن ماجة". ىت تنقطع األرض من ها هنا، وها هناح
  .وهو صحيح ،أخرجه مالك وأبو داود والترمذي )٣(
  .وهو صحيح ،أخرجه الترمذي وابن ماجة )٤(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٥(
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، وطـواف  )٣(واملبيـت مبـىن  ، )٢(، وركعتا الطـواف )١(واملبيت مبزدلفة
  .)٤(الوادع

القارن أو بعـده وقبـل   وخيتص مبن دخل مكة قبل الوقوف بعرفة للمفرد و
نصف ليلة العيد، فيطوف طواف القدوم مث بعد انتصاف الليل يطوف طواف اإلفاضة، 

  .ألن وقته يدخل بانتصاف الليل
أما احملرم بعمرة متتع فطواف العمرة يقوم مقام طواف القدوم، كاحلاج الذي 

  .اف اإلفاضةدخل مكة بعد انتصاف الليل فإنه ال يسن له طواف القدوم الشتغاله بطو
  .املعتمد أنه واجب، وقد سبق الكالم عليه) ١(
إذا طاف  �كان رسول اهللا : أنه قال –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عمر ) ٢(

يف احلج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثالثة أطواف بالبيت، مث ميشـي أربعـة، مث   
  .)١(يصلى سجدتني، مث يطوف بني الصفا واملروة

أن تصلى خلف مقام إبراهيم، فإن مل ميكنه صالها يف أي موضـع  ويستحب 
، ويف الثانيـة  )الكـافرون (من احلرم، ويقـرأ املصـلي يف الركعـة األوىل بسـورة     

  .)٢()اإلخالص(
  .واملعتمد أنه واجب، وقد سبق الكالم عليه) ٣(
طويالً  لسفر حاجاً كان أو ال،  )٣(واملعتمد أنه واجب عند إرادة اخلروج من مكة) ٤(

  .أم قصرياً إال إذا خرج لغري منـزله بقصد الرجوع وكان السفر قصرياً، أو خرج ملىن
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .–رضي اهللا عنه  –كما جاء يف صحيح مسلم عن جابر  )٢(
  .فلو اشتغل بعد الطواف بتجارة أو إقامة فعليه إعادته )٣(
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ويلـبس إزاراً   ،)٣) (٢(عند اإلحرام عن املخيط )١(ويتجرد الرجلُ
  .)٤(ورداًء أبيضني

أُمر الناس أن يكـون  : (أنه قال -رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عباس 
  .)١() أنه خفِّف عن املرأة احلائضآخر عهدهم بالبيت، إال

أي الذكر ولو صبياً بتجريد وليه له، خبالف املرأة واخلنثى فإما ال يتجـردان يف  ) ١(
  .غري الوجه والكفني

ما يلبس احملرم من الثياب؟ : يا رسول اهللا: قال �وجوباً، حلديث زيد بن ثابت ) ٢(
راويالت، وال الربانس، وال اخلفاف، إال ال يلبس القُمص، وال العمائم، وال الس: "قال

أحد ال جيد نعلني فليلبس خفني وليقطعهما أسفل من الكعبني، وال تلبسوا من الثياب 
  .)٢(شيئاً مسه زعفران أو ورس

هو أوىل إلفادته منع حنو  :وقيل ،–بضم امليم واحلاء املهملة  –ويقال أيضاً احمليط ) ٣(
لو بعضو من أعضاء البدن، وكذلك يفيـد جـواز اإلزار   عقود املُحيط واملاملنسوج و

  .والرداء املرقعني
هذا بالنسبة للرجل، أما املرأة فإا حترم مبا شاءت غري أا ال تنتقب، والدليل على ) ٤(

انطلـق  : -رضي اهللا عنهما  –ما جاء عن ابن عباس  –رمحه اهللا  –ما ذكره املصنف 
وادهن، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه فلم ينـه   )٣(من املدينة بعدما ترجل �النيب 

  .)٤(عن شيء من األردية واألزر تلبس

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .نبات أصفر طيب الرائحة تصبغ به الثياب: أخرجه البخاري ومسلم، والورس )٢(
  .سرح شعره: ترجل )٣(
  .أخرجه البخاري )٤(
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......................................................................  
وجيوز أن يشد  –وهو الذي يشده لستر عورته  –وجيوز أن يعقد احملرم اإلزار 

، وجيوز -ذي يشد به الوسط وتوضع فيه النقود وهو الكمر ال –عليه خيطاً أو هيمانا 
  .أن جيعل له مثل موضع التكة ويدخل فيها خيطاً، وجيوز أن جيعل له جيباً

أما الرداء فال جيوز عقده، وال ختليله خبالل أو مسلَّة، وال ربط طرفه بطرفـه  
  .اآلخر

وله أن يلبس نعالً إن ظهر منه العقب ورؤوس ثالثة أصابع أمـا مـا سـتر    
وجيوز ستر . األصابع فقط، أو العقب فقط فال حيل إال مع فقد النعلني للحديث السابق

  .القدمني يف حال النوم وغريه بغري النعل
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  صل يف حمرمات اإلحرامف
، وتغطيـة  )٢(لـبس املخـيط  : )١(وحيرم على احملرمِ عشرة أشياء

  ...................................................من الرجل  )٣(الرأس
ويشترط يف حترميها العمد والعلم بالتحرمي واالختيار مع التكليف، فإن انتفى مـن  ) ١(

  :أما الفدية ففيها تفصيل. ذلك شيء فال حترمي
فإن كانت من باب اإلتالف احملض كقتل الصيد وقطع الشجر فال يشترط يف 

  .وجوا عمد وال علم
ض كالتطيب واللبس والدهن اشترط يف وجوا وإن كانت من قبيل الترفه احمل

  .ذلك
وإن كان فيها شائبة من اإلتالف وشائبة من الترفه فإن كان املغلب فيها شائبة 
اإلتالف كاحللق وتقليم األظفار مل يشترط يف وجوا ما ذكر، وإن كان املغلب فيهـا  

  .كلف مطلقاًشائبة الترفه كاجلماع اشترط يف وجوا ذلك، وال فدية على غري امل
  .وقد تقدم الكالم عليه) ٢(
ال ختمروا رأسه فإنه يبعـث يـوم   : " �حلديث الرجل الذي وقصته ناقته قال ) ٣(

  .)١("القيامة ملبياً
وحيرم على الرجل أن يغطي رأسه كلّه أو بعضه، وال فرق بني شعره وبشرته، 

من حر أو بـرد أو   فإن غطى رأسه بغري عذر حرم عليه ولزمته الفدية، فإن كان بعذر
مداواة كأن جرح رأسه فشد عليه خرقة جاز لكن تلزمه الفدية قياساً علـى احللـق   

  بسبب األذى، ويشترط أن يكون الستر مبا يعد يف العرف ساتراً، كعمامة أو طاقية أو

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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  ..............بالدهن،  )٣(، وترجيلُ الشعرِ)٢(والكفني من املرأة )١(والوجه
حيملها علـى   بدن، أو مما هو مالمس للرأس كقفّةحنو ذلك مما هو متصل بال رباط، أو

  .رأسه يقصد ا الستر فإن مل يقصد ا الستر فال شيء عليه
ضربت له خيمة  �أما االستظالل باخليمة والبيت فجائز باالتفاق، ألن النيب 

  .من أدم بنمرة
عد ساتراً كوضع اليد على وجههـا فـال   أو بعضه مبا يعد ساتراً عرفاً، أما ما ال ي) ١(

  .حيرم
  .)١("ال تنتقب املرأة احملرمة، وال تلبس القُفَّازين: "�لقول النيب 

وللمرأة أن تسبل على وجهها ثوباً متجافياً عنه خبشبة أو حنو ذلك حبيـث ال  
  .يقع على البشرة فإن وقع عليها بغري اختيارها رفعته حاالً فال فدية عليها

  .وز هلا ستر الكفني بغري القفازين، ككُم أو خرقة تلفها عليهماوجي) ٢(
  :ترجيل شعر الرأس ال خيلو من حالتني) ٣(

ترجيله بال دهن فمكروه إن أمن سقوط الشعر، ألن احلاج ينبغـي أن  : األوىل
انظـروا  : "يقول تعاىل �كما يف احلديث القدسي قال رسول اهللا  يكون أشعثاً أغرباً

  .)٢("شعثاً غرباعبادي جاءوا 
ترجيله بدهن وهذا حمرم على الرجل واملرأة ولو كان الشعر حملوقـاً،  : الثانية

  .سواء كان الدهن مطيباً أم غري مطيبٍ، للحديث السابق
وحيرم استعمال الدهن املطيب مطلقاً للمحرم يف الرأس أو سائر البدن، أما غري 

  .البدن فجائز املطيب فيحرم ترجيل شعر الرأس به أما دهن سائر
                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .أخرجه أمحد والطرباين )٢(
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٣(، والطيب)٢(، وتقليم األظفار)١(وحلْقُه(وقتلُ الصيد ،)٤( ،..............  
���°��﴿: من الرأس أو سائر البدن ولو من العانة بأي وسيلة، لقولـه تعـاىل  ) ١(

¶
��´����³��²���±﴾)١(.  
ـ إزالة الظفر كإزالة الشعر حيرم قلمه وكسره أو قطع جزٍء منه ألن فيـه ترفّ ) ٢( ، اًه

: –رضي اهللا عنهما  –، وقال ابن عباس )٢(﴾�������﴿: ولقوله تعاىل
  ...).يعين وضع اإلحرام، وحلق الرأس، وقص األظفار(

كما سبق  اًويف احللق والتقليم جتب الفدية على الناسي واجلاهل، ألن فيه إتالف
  .بيانه

  .)٣("وال متسوه بطيب: "�ه ناقته، قال تحلديث الرجل الذي وقص) ٣(
وال فرق بني تطييب اجلسد أو الثوب، أو كان يف أكلٍ مطبوخٍ أو غريه، ففيه 
الفدية إن كان عامداً عاملاً بالتحرمي، فإن فعله ناسياً أو جاهالً فإن أزاله فوراً فال فديـة  

  .عليه وإال وجبت عليه الفدية
  :الصيد على قسمني) ٤(

�����D��C��B��A﴿ :صيد البحر، فجائز باإلمجاع لقوله تعـاىل : األول

IH��G��F��E﴾)٤(.  
  

                                                           

  .١٩٦: البقرة )١(
  .٢٩: احلج )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
  .٩٦: املائدة )٤(
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  ..................................................... ،)١(وعقد النكاح
صيد الرب، باإلمجاع أنه حيرم قتله واصطياده، أو اإلعانة على قتلـه، أو  : الثاين

��K���J﴿: وكذلك حيرم تنفريه وإزعاجه من مكانه، لقوله تعـاىل  .الداللة عليه

�M��L�QP��O��N﴾)ملا أهدي للنيب  �، وملا جاء عن الصعب بن جثامة )١� 
  .)٢("إنا مل نرده عليك إال أنا حرم: "محاراً وحشياً، فقال

وأمجع العلماء على أن ما صاده احملرم ال جيوز أكله للمحرم الذي صاده، وال 
  .حملرم غريه؛ ألنه ميتة

اس ملا جـاء عـن ابن عب قطعاً أو قلعاًر احلرم ـوكذلك حيرم التعرض لشج
إن اهللا حرم مكة فلم حتل ألحد قبلـي، وال  : "قال �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –

حتل ألحد بعدي، وإمنا أُحلت يل ساعة من ار ال خيتلى خالها، وال يعضد شـجرها،  
 إال اإلذخر: يا رسول اهللا: وال ينفر صيدها، وال تلتقط لقطتها إال ملعرف، قال العباس

  .)٣("إال اإلذخر: "فقال. لصاغتنا وقبورنا
وخرج . )٤("ال ينكح احملرم، وال ينكح: "�إجياباً أو قبوالً، وال يصح لقول النيب ) ١(

  .به الرجعة فال حترم على الصحيح، ألا استدامة نكاح، والشهادة عليه
  
  
  

                                                           

  .٩٦: املائدة )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
  .أخرجه البخاري )٤(
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  .)٢(واملباشرة بشهوة، )١(والوطء
  .)٣(نكاح فإنه ال ينعقدويف مجيع ذلك الفديةُ إال عقد ال
  .)٥(، وال خيرج منه بالفساد)٤(وال يفِسده إال الوطُء يف الفرج

�����O��N����M��L��K)١(J��I��H��G��F��E﴿: لقوله تعـاىل ) ١(

QP﴾)٢(.  
فيحرم الوطء يف احلج أو العمرة يف قبل أو دبر، ذكر أو أنثـى، زوجـة أو   

  .مملوكة أو أجنبية
بالبشرة، واملباشرة بشهوة حرام وجتب فيهـا الفديـة وإن مل   هي إلصاق البشرة ) ٢(

ينـزل ألا من دواعي الوطء، واالستمناء حيرم على احملرم وال جتب فيه الفدية إال إن 
أنزل، والنظر بشهوة واللمس بشهوة مع احلائل كل منهما حرام، وال جتب فيه الفدية 

  .وإن أنزل
  .وده كعدمهوال فدية فيه، ألنه ال ينعقد فوج) ٣(
  .قبل التحلل األول، وكذلك يفسد العمرة، وليس للعمرة إال حتلل واحد) ٤(
: أو عمرته ويتمه وإن كان فاسـداً، لقولـه تعـاىل    هبل عليه أن ميضى يف حج) ٥(

، ومل يفرق اهللا بني احلج الصحيح والفاسد، وجيب عليـه  )٣(﴾¢��£��¤��¥¦﴿
  .طوعاًالقضاء فوراً سواء كان احلج فرضاً أم ت

  

                                                           

  .اجلماع: الرفث )١(
  .١٩٧: البقرة )٢(
  .١٩٦: البقرة )٣(
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، وعليـه القضـاء   )٢(حتلَّلَ بعملِ عمرة )١(ومن فاته الوقوف بعرفةَ
  .)٣(واهلدي

رضــي اهللا   –وقد سئل عمر بن اخلطاب وعلي بن أيب طالب وأبو هريرة 
ينفذان لوجههما حىت يتمـا  : (عن رجل أصاب أهله وهو حمرم باحلج، فقالوا –عنهم

  .)١()حجهما، مث عليهما حج قابل واهلدي
من أدرك : "�بأن طلع الفجر يوم النحر ومل يدرك الوقوف فقد فاته احلج، لقوله ) ١(

عرفة ليالً فقد أدرك احلج، ومن فاته عرفةُ ليالً فقد فاته احلج، فليهلَّ بعمرة وعليه احلج 
  .)٢("من قابل

  .وألنه ركن قُيد بوقت ففات بفواته كاجلمعة
لل ال العمرة، وال يشترط فيها الترتيب فيطـوف  أي مبا بقي من أعماهلا بنية التح) ٢(

  .بنية التحلل، وإن كان قد سعى بعد طواف القدوم فإنه جيزئه وال يعيده
، إن �أليس حسبكم سنة رسـول اهللا  : (أنه كان يقول �ملا جاء عن ابن عمر ) ٣(

حبس أحدكم عن احلج طاف بالبيت وبالصفا واملروة، مث حيل من كل شيٍء حىت حيج 
  .)٣()اً قابالً فيهدي، أو يصوم إن مل جيد هدياًعام

يـا أمـري   : فقال �وجاء هبار بن األسود يوم النحر إىل عمر بن اخلطاب 
اذهب إىل مكة فطُف بالبيت أنت ومن معـك  : املؤمنني أخطأنا العدد، فقال له عمر

  روا مثـــواسعوا بني الصفا واملروة، واحنروا هدياً إن كان معكم مث احلقوا، أو قص
  

                                                           

  .أخرجه مالك )١(
  .أخرجه الدارقطين )٢(
  .النسائيأخرجه البخاري و )٣(
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  .)٢(مل حيلَّ من إحرامه حىت يأيت به )١(ومن ترك ركناً
  .، ومن ترك سنةً مل يلزمه بتركها شيء)٣(ومن ترك واجباً لزمه الدم

فإن كان عام قابلٌ فحجوا واهدوا فمن مل جيد فصيام ثالثة أيـام يف احلـج   . ارجعوا
  .)١(وسبعة إذا رجع

ومـن فاتـه   : –رمحه اهللا  –ق الكالم عليه بقوله غري الوقوف بعرفة ألنه قد سب) ١(
 ،عليه القضاء واهلديوالوقوف بعرفة حتلَّلَ بعمل عمرة.  

سواء كان حمرماً باحلج أم العمرة، وال فرق بني من تركـه عمـداً أو سـهواً أو    ) ٢(
جهالً، أو تركه بعذر كاحليض قبل طواف اإلفاضة، فإنه يبقى حمرماً ولو سـنيناً، ألن  

  .)٢(﴾¢��£��¤��¥¦﴿: ف والسعي واحللق ال آخر لوقتها، وقد قال تعاىلالطوا
سواء تركه عمداً أو سهواً أو جهالً، ومثله من فعل حمظـوراً مـن حمظـورات    ) ٣(

  .اإلحرام
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه مالك )١(
  .١٩٢: البقرة )٢(
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  )١(فصل يف الدماء الواجبة وما يقوم مقامها
  :والدماء الواجبة يف اإلحرام مخسةٌ

سن بترك أحدها الدم الواجب٣(، وهو على الترتيب، شاةٌ)٢(ك(،  
هذا الفصل ألن وجوب الدم إما بفعل حمـرم مـن    –رمحه اهللا  –أخر املصنف ) ١(

  .احملرمات السابقة، وإما بترك واجب من الواجبات السابقة
  .ومراده بالدماء احليوان وما يقوم مقامه من طعام وصيام

أو العمرة كمن ترك الرمـي أو  وهذا جيب على من ترك واجباً من واجبات احلج ) ٢(
املبيت مبىن أو حنو ذلك، وكذلك يشمل دم التمتع، ألن دم التمتع إمنا وجـب بتـرك   
اإلحرام باحلج من ميقات بلده ألن املتمتع حيرم باحلج من مكة، فلو كان مفرداً ألحرم 
باحلج من ميقات بلده، وكذلك يشمل دم القران وإمنا وجب بترك اإلحرام بـالعمرة  

ميقاا لو أفردها، ألن القارن حيرم باحلج والعمرة معاً من ميقات واحد كما تقدم،  من

، وكذلك يشـمل  )١(﴾�����������������������������������﴿: كما قال تعاىل
  .دم الفوات وقد وجب بترك الوقوف بعرفة

اختلفـت  أو سبع بدنه أو سبع بقرة، ألن البدنة والبقرة جتزئ عن سبعة دماء وإن ) ٣(
  .أسباا

ووقت وجوب الذبح على املتمتع هو وقت إحرامه باحلج، وجيوز ذحبـه إذا  
  .فرغ من العمرة لكن األفضل ذحبه يوم النحر

  ويشترط أن تكون مما جيزئ يف األضحية بأن تكون جذعة من الضأن هلا سنة
  

                                                           

  .١٩٦: البقرة )١(
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١(فإن مل جيد( ٍأيام فصيام عشرة :يف احلج ثالثة)إىل  ، وسـبعة إذا رجـع  )٢
  .)٣(أهله

أو سقطت مقدم أسناا بعد ستة أشهر، أو ثنية من املعز هلا سنتان بشرط عدم العيب 
  .فيهما

وحيث أطلق الدم يف املناسك فاملراد به ما جيزئ يف األضـحية إال يف جـزاء   
  .الصيد املثلي ألن املقصود هو املماثلة

نت غالية الثمن على مثلها فال يعين إن مل جيدها يف احلرم، وإن وجدها ببلده أو كا) ١(
  .جتب عليه، ألن الدم خيتص ذحبه باحلرم

أي يف حال اإلحرام، وال جيوز تقدميها على اإلحرام بل يحرم من اخلامس ويصوم ) ٢(
السادس والسابع والثامن، ألنه ال جيوز صومها يف أيام التشريق يف اجلديـد، فـإن مل   

  .سن متابعتهاتو .النحر وأيام التشريقيصمها وجب عليه قضاؤها فوراً بعد يوم 
ويسن فيها التتابع، وال جيوز صومها يف الطريق وإن صامها مل يعتد ـا، لقولـه   ) ٣(

  .، فإن أراد اإلقامة مبكة صامها)١(﴾����������﴿: تعاىل
يصم الثالثة يف احلج لعذر أو بغري عذر، ورجع لزم صوم العشرة الثالثة مل ولو 

ومدة إمكان السـري إىل   )٢(اًء، ويفرق بني الثالثة والسبعة بأربعة أيام، والسبعة أداًءقض
  .أهله على العادة

  
  

                                                           

  .١٩٦: البقرة )١(
  .وهي يوم العيد وأيام التشريق الثالثة بعده )٢(
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شاةٌ، : ، وهو على التخيري)٢(والترفُّه )١(والثاين الدم الواجب باحللْقِ
  .)٤(على ستة مساكني )٣(أو صوم ثالثة أيامٍ، أو التصدق بثالثة آصعٍ

قص ثالثة أظافر، بشرط أن يتحد الزمان واملكان، أما أي حبلق ثالث شعرات، أو ) ١(
  .الشعرة والشعرتان، والظفر والظُفران ففيها املد واملدان

ولو تأذى بقمل أو حنوه كوسخ فله أن حيل ويفدي كذا تلزمه الفدية يف كل 
حمرم أبيح للحاجة إال ما استثىن كلبس السراويل ملن مل جيد اإلزار، واخلفني املقطوعني 

ن مل جيد النعلني، ألن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور مـا فخفـف   مل
  .فيهما

دم احللق، ودم تقليم األظفار، ودم اللـبس، ودم االدهـان، ودم   : وأفراده مثانية) ٢(
  .التطيب، ودم اجلماع بني التحللني، ودم املباشرة، ودم اجلماع الثاين

  .من طعامٍ جمزئٍ يف الفطرة) ٣(

¸����Å���Ä��Ã��Â���Á��À��¿��¾��½��¼��»��º��������¹﴿: لقوله تعاىل) ٤(

+,��Æ﴾)جرة  �ولقول النيب . )١احلـق  : "عندما آذاه هوام رأسه �لكعب بن ع
رأسك، مث اذبح شاةً نسكاً، أو صم ثالثة أيام، أو أطعم ثالثة آصع من مترٍ على سـتة  

  .)٢("مساكني
قلـم األظفـار يف معنـاه، وكـذا بقيـة      وقد جاء النص يف حلق الشعر، و

  .االستمتاعات كالطيب واالدهان واللبس الشتراك الكل يف الترفه
  

                                                           

  .١٩٦: البقرة )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  ................... )٢(فيتحلل )١(الثالث الدم الواجب باإلحصارِو
§��﴿: هو املنع من مجيع الطرق عن إمتام النسك حجاً أو عمرةً، لقولـه تعـاىل  ) ١(

®¬��«�����ª��©��¨﴾)١(.  
  :حلصر له أسباب منهاوا

 .منع العدو من الوصول إىل مكة. ١

 .احلبس ظلماً. ٢

 .الرق مثل أن حيرم العبد بغري إذن سيده .٣

الزوجية فللزوج ولو حمرماً حتليل زوجته ولو من فرض احلـج، ألن طاعتـه    .٤
واجبة على الفور، واحلج واجب على التراخي، وجيب عليها طاعته فإن عصته 

 .اإلمث عليهاووطئها وهي حمرمة ف

الوالدان وإن عليا، فلو أحرم الولد بغري إذن والده فله حتليله من النفل فقـط   .٥
 .دون الفرض

صاحب الدين احلال له منع غرميه املوسر من اخلروج ليوفيه حقه لكن ليس له  .٦
أما الدين املؤجل فليس له منعـه، وكـذا   . حتليله، ألنه ال يتضرر من إحرامه

  .الدين احلال وهو معسر

���°��±���﴿: بالذبح أوالً مث احللق بنية التحلل املقارنة هلما، لقوله تعـاىل ) ٢(

¶
��´����³��²﴾)٢(.  
  

                                                           

  .١٩٦: البقرة )١(
  .١٩٦: البقرة )٢(
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  .)١(ويهدي شاةً
  ......، )٣(، وهو على التخيري)٢(والرابع الدم الواجب بقتل الصيد

أو أو ما يقوم مقامها من سبع بقرة أو بدنه، يف املكان الذي أُحصر فيه من حـلٍّ  ) ١(
  .حرم، وال يكفي الذبح مبوضع من احلل غري موضع اإلحصار
لشـاة أو  نقل حلـم ا جيوز وكذلك اإلطعام يكون يف موضع اإلحصار، وال 

  .وأما الصوم فال يتقيد مبكانإن تيسر،  رمالطعام لغري أهله إال إىل احل
هم، واشترى بالدراهم طعاماً وتصدق به، فإن عجـز  افإن عجز قومها بالدر

  .ن كل مد يوماً، وله إذا انتقل إىل الصوم التحلل يف احلال باحللقصام ع
ومثله الدم الواجب بقطع شجر احلرم املكي فيتخري بني أن خيـرج يف الشـجرة   ) ٢(

الكبرية بقرة، ويف الصغرية اليت قاربت سبع الشجرة الكبرية شاةً، أو أن خيرج بقيمتها 
  .طعاماً أو أن يصوم عن كل مد يوماً

  :الصيد على ضربنيو
ما له مثل من النعم يف الصورة واخللقة تقريباً، ومنه ما فيه نقل عـن  : األول

، أو عن السلف الصاحل فيتبع، ومنه ما ال نقل فيه فيحكم فيه مبثلـه عـدالن   �النيب 
  .فقيهان

ما ال مثيل له، وهذا منه ما فيه نقل كاحلمام والقمري ففي الواحدة منه : الثاين
  .–رضي اهللا عنهم  –م الصحابة فيها عمر وعثمان شاة، حلك

ومنه ما ال نقل فيه كاجلراد وبقية الطيور والعصافري سواء كان أكثر جثةً من 
  .احلمام أم أقل فتخرج قيمته

  .إخراج املثل، والتصدق بقيمته، والصوم عن كل مد يوماً: بني ثالثة أمور) ٣(
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 )٢(، أو قومـه )١(ثلَ من النعمأخرج امل: فإن كان الصيد مما له مثلٌ
، وإن )٥(أو صام عن كلِّ مد يوماً )٤(، وتصدق به)٣(واشترى بقيمته طعاماً

 عن كلِّ مد ق به، أو صامطعاماً وتصد وأخرج بقيمته مل يكن له مثلٌ قومه
  .يوماً

  .............................، )٦(واخلامس الدم الواجب بالوطِء
ملراد مبثل الصيد ما يقاربه يف الصورة، فيجب يف قتل النعامـة بدنـه، ويف بقـر    ا) ١(

األنثى من ولد املعز قبل  -الوحش ومحاره بقرة، ويف الغزال عنـز، ويف األرنب عناق 
  .-استكماهلا احلول 

  .وال يكفي إخراجه حياً بل يذبح، ويتصدق به على مساكني احلرم
  .أهل احلرم إن كان مثليالعربة بتقومي عدلني من ) ٢(
  .جمزئاً يف الفطرة) ٣(
وأقل ما جيزئ ثالثة من فقراء احلرم وال جيزئ غريهم، فإن دفع إىل اثـنني مـع   ) ٤(

  .القدرة على ثالث ضمن له أقل متمول، وتلزمه النية عند التفرقة

��ª����¬���������®��°������±�����¸��¶�����´��³²»﴿: لقوله تعاىل) ٥(

¼��»��º��¹��À��¿�����¾��½�������$��������%��&��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á

-��.��/��0��1﴾)١(.  
  .من عاقلٍ عامد عاملٍ بالتحرمي، فال فدية على انون، والناسي واجلاهل بالتحرمي) ٦(
  

                                                           

  .٩٥: املائدة )١(
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، فإن مل جيد فبقرةٌ، فإن مل جيـد فسـبع مـن    )١(بدنةٌ: وهو على الترتيب
نة واشترى بقيمتها طعاماً وتصدق به، فإن مل ، فإن مل جيد قوم البد)٢(الغنم

  .)٣(جيد صام عن كلِّ مد يوماً
، وجيزئُه أن يصوم حيث )٤(وال جيزئُه اهلدي وال اإلطعام إال باحلرم

  .)٥(شاء
أنه سئلَ عـن   –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عباس  .مما جتزئ يف األضحية) ١(

  .)١(ل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنهمبىن قب ورجلٍ وقع على أهله وه
  .ألن السبع من الغنم يف األضحية كالبدنة وكالبقرة) ٢(
والعدول إىل اإلطعام مث الصيام جاء يف جزاء الصيد فقيس عليه عند العذر، ولـو  ) ٣(

  .قدر على بعض الطعام أخرجه، وصام عما عجز عنه
  :اهلدي على قسمني) ٤(

ترك واجب أو فعل حمظور فهذا يذبح يف احلرم  اهلدي الواجب بسبب: األول
: ويفرق يف احلرم وال جيوز نقله إىل غريه، وإن مل جيد مسكيناً أو فقرياً لقولـه تعـاىل  

﴿Æ��Å��Ä﴾)٢(.  
اهلدي الواجب بسبب اإلحصار، وهذا ال جيب بعثه إىل احلرم ولكـن  : الثانية

  .يذبح يف موضع اإلحصار، وجيوز بعثه إىل احلرم كما تقدم
  .من حلٍّ أو حرم، ألنه ال منفعة ألهل احلرم من صيامه) ٥(
  

                                                           

  .أخرجه مالك )١(
  .٩٥: املائدة )٢(
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، واحمللُّ واحملرم يف )٢(، وال قطع شجره)١(وال جيوز قتل صيد احلرم
  .ذلك سواء

إين حرمـت  : "�حرم مكة واملدينة، وحرم مكة قد تقدم دليله، أما املدينة قال ) ١(
يعضـد شـجرها، وال يختلـى     املدينة مثل ما حرم اهللا مكة، ال ينفر صـيدها، وال 

  .)١("خالها
  .الضمان: سواء نبت بنفسه أو زرعه الناس إذا كان رطباً غري مؤذ، ويلزم بالقطع) ٢(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .ه البخاري ومسلمأخرج )١(
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        كتاب البيوعكتاب البيوعكتاب البيوعكتاب البيوع
٢(ثالثة أشياء )١(البيوع( :عني مشاهدة بيع)وبيع شيٍء )٤(فجائز )٣ ،

فجائز  )٧)(٦(يف الذمة )٥(موصوف.......................................  
مجع بيع، وهو مأخوذ من الباع،ألن كال املتبايعني ميد باعه ألخذ السـلعة أو  : لغة) ١(

  .متليك عني مالية، أو منفعة على وجه التأبيد بثمن مايل: وشرعاً. إلعطاء الثمن
وقد تكون  أي على ثالثة أنواع باعتبار العني املُباعة، فإا قد تكون عيناً مشاهدةً،) ٢(

  .غائبة غري موصوفة يناًعيناً موصوفةً يف الذمة، وقد تكون ع
  .للمتعاقدين عند العقد، أو قبل العقد إذا كانت العني ال تتغري غالباً إىل وقت البيع) ٣(

، فيكفي رؤيـة  ]أنَّ مشاهدة كلَّ عنيٍ على ما يليق ا[وضابط املشاهدة هو 
  .شاهدة ظاهر صرة من القمح أو الشعريبعض املبيع إذا دلَّ على البقية، كم

أن اجلواز إذا أضيف إىل العقود فإنه يكـون مبعـىن   [أي صحيح، كما تقدم معنا ) ٤(
  .]الصحة، وإذا أُضيف إىل األفعال فإنه يكون مبعىن احلل

)٥ (هوصفت ،هوجنس ،وصفاً يبني قدره.  
ـ : القصد واألمان، واصطالحاً: الذمة لغة) ٦(  )١(ذات قابـلٌ لإللـزام  معىن قائم بال

  .)٢(والاللتزام
وأن يكون بلفظ السلم أو السلف على املعتمد، وأما القول بأن البيـع يف الذمـة   ) ٧(

  .سلم ولو كان بلفظ البيع فضعيف
  

                                                           

  .من قبل الشرع )١(
  .من قبل املكلف )٢(
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، وبيع عنيٍ غائبـة مل تشـاهد ومل   )١(إذا وجِدت الصفة على ما وصف به
  .)٣(فال جيوز )٢(توصف

٤(ويصح( كلِّ طا هرٍبيع)٥( ،....................................  
  .ويلزمه قبوله إذا وجِدت الصفة عند القبض) ١(
  .أي أا غري مرئية ولو كانت يف جملس العقد، فلم يرها املتعاقدان أو أحدمها) ٢(
  .)١(عن بيع الغرر �ألنه من الغرر، وقد ى النيب ) ٣(
بيان شروط املعقود عليه وهي مخسة ذكـر  يف  –رمحه اهللا  –هنا شرع املصنف ) ٤(

منها ثالثة، وسكت عن اثنني وهذه الشـروط علـى وجـه     -رمحه اهللا  - املصنف
  :االختصار هي

 .أن يكون طاهراً .١

 .أن يكون منتفعاً به .٢

 .أن يكون مملوكاً للبائع، أو عليه والية، أو وكالة .٣

 .القدرة على تسليمه .٤

  .أن يكون معلوماً عيناً، وقدراً، وصفةً .٥
أو متنجس ميكن تطهريه بالغسل كالثوب املتنجس، وأما ما ال ميكـن تطهـريه   ) ٥(

، والعني النجسة كاخلمر، وامليتـة، وحلـم   )٢(كاخلل والزيت املتنجس وسائر املائعات
إن اهللا حـرم بيـع   : "�اخلنـزير، والكلب وحنو ذلك، فال يصح بيعه، لقول الـنيب  

  أرأيت شحوم امليتة فإــا: صنام، فقيل يا رسول اهللاخلمر، وامليتة، واخلنـزير، واأل
                                                           

  .�أخرجه مسلم من حديث أيب هريرة  )١(
وهذا هو األصح عنـدهم، وقيـل ميكـن    ] أنه إذا تنجس املائع فإنه ال ميكن تطهريه[ألن القاعدة يف املذهب  )٢(

  .تطهريه
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  .................................................، )٢(مملوكاً )١(منتفعٍ به
  .)١("ال، هو حرام: يطلى ا السفن، ويدهن ا اجللود، ويستصبح ا الناس، فقال

  .)٢(ى عن مثن الكلب إال كلب الصيد �وألن النيب 
ما ال نفع فيه، وأخذ املال مقابله من باب أكل أموال النـاس  وشراء فال يصح بيع ) ١(

، وكذلك من باب )٣(﴾��������������﴿: بالباطل، وقد قال تعاىل
أوىل ما فيه ضرر كالسموم، واملخدرات، واملسكرات إن استعملت لإلضـرار، كمـا   

  ".إن اهللا إذا حرم شيئاً حرم مثنه: "جاء يف احلديث
وكذلك آالت اللهو كالعود واملزمار فإنه ال جيوز بيعها، ألا ال تستعمل إال 

  .يف احلرام
فمن باع شيئاً ال ميلكه، وليست له عليه والية، أو وكالة، فالبيع باطل، ملا جـاء  ) ٢(

  .)٤("ال تبع ما ليس عندك: "قال �ن النيب إقال  �عن حكيم بن حزام 
ى تسليمه، فالبيع باطل ألنَّ املقصـود مـن   وكذلك من باع شيئاً ال يقدر عل

البيع االنتفاع باملبيع وهو مفقود هنا لكن جيوز بيع املغصوب ملن يقدر على انتزاعه من 
  .الغاصب

وكذلك من باع شيئاً جمهوالً بأن كان جمهول العني، أو القـدر أو الصـفة،   
  .عن بيع الغرر �فالبيع باطلٌ لنهي النيب 

  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .�ريرة أخرجه الترمذي، من حديث أيب ه )٢(
  .١٨٨: البقرة )٣(
  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وهو صحيح )٤(
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  .)٢(، وما ال منفعة فيه)١(جنسة وال يصح بيع عنيٍ
سواء أمكن تطهريها باالستحالة كاخلمر وجلد امليتة أم ال، كالكلب ولو كـان  ) ١(

نقـل   –معلماً، وجيوز نقل اليد عن العني النجسة باملال كما يف النـزول عن الدكان 
بكـذا   –مثالً  –أسقطت حقي من هذا الكلب : ، وهو أن يقول املستحق له–القدم 

  .قبلت: كذا، فيقول اآلخرو
  .وقد تقدم الكالم على ذلك) ٢(

  :والبيع له ثالثة أركان
 .العاقد، ويشمل البائع واملشتري .١

 .)٢(والقبول )١(الصيغة، وهي اإلجياب .٢

  .)٣(املعقود عليه، ويشمل الثمن واملثمن .٣
  :ولكلِّ ركن من هذه األركان شروط

  :شروط العاقد: أوالً
 .شتري املصحف أو العبد املسلماإلسالم، وهذا خاص مبن ي .١

 .العقل .٢

 .البلوغ .٣

 .عدم احلجر .٤

 .االختيار .٥

                                                           

  .وهو كل ما يدلٌّ على التمليك داللة ظاهرةً، كبعتك )١(
  .وهو كل ما يدلُّ على التملك داللة ظاهرةً، كاشتريت )٢(
ا نقداً، واآلخر غـري  والفرق بينهما إذا كانا نقدين، أو عرضني أن الثمن ما دخلته باء العوض فإن كان أحدمه )٣(

  .ذلك، فالثمن هو النقد
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......................................................................  
  .احلرية. ٦

  :شروط الصيغة: ثانياً
 .أن يتوافق اإلجياب والقبول .١

 .عدم التعليق أو التوقيت .٢

  .اتصال اإلجياب والقبول ولو عرفاً .٣
  :شروط املعقود عليه: اًثالث

  .وقد تقدم الكالم عليها
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  فصل يف الربا
  ...................................يف الذهبِ والفضة،  )١(والربا

¼��½��¾���﴿: ربا الشيُء إذا زاد، ومنه قولـه تعـاىل  : الزيادة، يقال: لغة) ١(

Á��À��¿﴾)١(.  
معلوم التماثل يف معيـار الشـرع    هو عقد على عوضٍ خمصوص غري: وشرعاً

  .حالة العقد، أو مع تأخريٍ يف البدلني أو أحدمها

��Y��X��W﴿: وهو حمرم بالكتاب والسنة وإمجاع األمة، كما قال تعاىل

\[��Z﴾)٣("لعن اهللا آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه: "�، وقال النيب )٢(.  
  :والربا على أربعة أنواع

  .و بيع الربوي جبنسه مع زيادة يف أحد العوضنيوه: ربا الفضل: األول
وكل مالٍ ربوي بيع جبنسه، وإن اختلف يف النوع فإنـه يشـترط يف بيعـه    

  :شرطان
 .التساوي والتماثل .١

  .احللول والتقابض .٢
الذهب بالـذهب،  : "�قال رسول اهللا : قال �حلديث عبادة بن الصامت 

  امللح بامللح، مثالً مبثل، سواًء بسـواء،والفضة بالفضة، والرب بالرب، والشعري بالشعري، و
  

                                                           

  .٥: احلج )١(
  .٢٧٥: البقرة )٢(
  .وهو صحيح ،أخرجه أمحد، والترمذي، وأبو داود )٣(
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، فال حيلُّ بيع الذهبِ بالذهب وال الفضة بالفضة كذلك إال )١(واملطعومات
  ....................................ما ابتاعه  )٣(، وال بيع)٢(متماثالً نقداً

  .)١("يداً بيد، فإذا اختلفت هذه األصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد
وهو بيع مالني ربويني ولو كانـا خمـتلفني يف   : –القبض  –ربا اليد : الثاين

  .اجلنس مع تأخري القبض هلما أو ألحدمها عن الس
وهذا النوع جيري إذا بيع املال الربوي جبنسه مثل بيع الرب بالرب، أو بغري جنسه 

  .مع احتاد علَّة الربا بينهما مثل بيع الرب بالشعري
وهو بيع مالني ربويني ولو كانا خمـتلفني يف اجلـنس إذا   : ا النسيئةرب: الثالث

احتدا يف علّة الربا مع أجلٍ ولو حلظة، مثل بيع الفضة بالفضة مؤجالً، ومثل بيع الذهب 
  .بالفضة مؤجالً
وهو كل قرضٍ جر نفعاً للمقرِضِ، بشرط املنفعـة غـري   : ربا القرض: الرابع

  .الرهن
  .للمقرض يف املذهب ال حترم إال باشتراطها عند العقدألن املنفعة احلاصلة 

أي مطعومات اآلدميني، اقتياتاً، أو تفكهاً، أو تداوياً حـىت لـو كانـت هـذه     ) ١(
  .املطعومات لآلدميني والبهائم معاً على حد سواء

  .فإن كانت للبهائم فقط أو غالباً فإا ليست بربوية
  .وقد تقدم الكالم عليه) ٢(
 يصح بيع، وكذلك يلحق بالبيع اإلجارة، والرهن، واهلبة وغري ذلك مـن  أي وال) ٣(

 اهالتصرفات ويستثىن منها العتق ألن الشرع يتشوف إليه، فمن أعتق عبداً بعدما اشـتر 
  .وقبل أن يقبضه فيصح عتقه، ويكون كأنه قبض املبيع

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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  ..........................،  )٣(باحليوان )٢(، وال بيع اللحم)١(حىت يقبضه
  .)١("من ابتاع طعاماً فال يبعه حىت يستوفيه: "�لقول النيب ) ١(

  :ومال الشخص الذي حتت يد غريه على ثالثة أقسام
أن يكون مضموناً ضمان عقد كاملبيع، والثمن، واملهـر، وهـذا ال جيـوز     .١

 .التصرف فيه قبل القبض إال بالعتق كما تقدم

عار، وهذا جيوز التصرف فيه قبل أن يكون مضموناً ضمان يد كاملغصوب واملُ .٢
 .القبض

أن يكون غري مضمون أصالً كاملال حتت يد الشريك أو الوكيل، فهذا جيـوز   .٣
التصرف فيه قبل القبض إن مل يتعلق به حق.  

النقل يف املنقوالت كاحليوان، والسيارة، وإن كان ثوباً وحنوه : وضابط القبض
  .فيكفي فيه تناوله باليد وإن مل ينقله

أما غري املنقوالت كاألرض، والشجر، والبيت هو متكني املشـتري منـه،   و
وتسليمه املفتاح، وبتفريغه إن كان بيد غري املشتري، ومبضي زمنٍ يسع ذلك إن كـان  
بيد املشتري، وأما إن كان املبيع مقدراً فقبضه بالتقدير بالوزن، أو الكيل، أو الـذرع  

  .وحنو ذلك
  .ويف معناه الشحم، والكبد، والقلب، واجللد أي وال يصح بيع اللحم) ٢(
سواء أكان من جنسه كلحم ضأن بضأن، أو بغري جنسه كلحم بقر بضأن، ولـو  ) ٣(

عـن أن   �ى رسول اهللا : قال �غري مأكولٍ كلحم ضأن حبمار، ملا جاء عن مسرة 
  .)٢(تباع الشاة باللحم

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه احلاكم، والبيهقي، وابن خزمية )٢(
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ال جيوز  )٢(طعومات، وكذلك امل)١(وجيوز بيع الذهب بالفضة متفاضالً نقداً
ه٤(إال متماثالً نقداً )٣(بيع اجلنس منها مبثل(  اجلنس منها بغـريِه وجيوز بيع ،

  .)٥(متفاضالً نقداً، وال جيوز بيع الغرر
  .بشرط احللول والتقابض) ١(
  .اليت تقدم ذكرها) ٢(
ري بيع متر سـك : سواٌء اتفق النوع أم اختلف، ألن اختالف النوع ال يؤثر مثاله) ٣(

  .بتمر إخالص
واملماثلة يف املكيل بالكيل، ويف املوزون بالوزن، والعربة بغالب عادة أهل احلجاز ) ٤(

: �قـال رسـول اهللا   : –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عمر  �يف زمن النيب 
، وإال فبعادة أهل البلد فـيم  )١("املكيال مكيال أهل املدينة، وامليزان ميزان أهل مكة"

  .مه كالتمر فأقل، وإن كان أكرب من التمر فالعربة فيه بالوزنكان حج
وال تعترب املماثلة إال حال الكمال، فتعترب يف احلبوب والثمار بعـد اجلفـاف   

  .والتنقية، فال يباع رطب منها برطب من جنسه وال جباف منه إال يف مسألة العرايا
ر بالطبخ أو القلي، وإمنـا  وال تعترب مماثلة الدقيق واخلبز وكل ما أثرت فيه النا

تعترب املماثلة يف احلبوب حباً، ويف السمسم حباً أو دهناً، ويف العنب أو الرطب زبيبـاً،  
  .أو متراً، أو عصرياً، أو خالً

ما خفية عنا عاقبته، أو ما تردد بني أمرين أغلبهما : أي وال يصح بيع الغرر، وهو) ٥(
بعتك شيئاً :  اهلواء، ومنه بيع اهول كقولأخوفهما كبيع السمك يف املاء، والطري يف

  .بألف ريال، وكذلك منه بيع املبهم

                                                           

  .أخرجه أبو داود، والنسائي )١(
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......................................................................  
  .بعتك عبداً من عبيدي، أو طرياً من طيوري: أن يقول: مثاله
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  فصل يف اخليار
  ............................، )٣(ما مل يتفرقا )٢(ارباخلي )١(املتبايعان

  .املراد ما البائع واملشتري) ١(
  .وهو طلب خري األمرين بني إمضاء العقد، أو فسخه) ٢(

واعلم أن األصل يف البيع اللزوم، ألن القصد منه امللك والتصرف وكالمهـا  
  .لرفق باملتبايعنيفرعان عن اللزوم، والشرع إمنا أثبت فيه اخليار من باب ا

  :واخليار على ثالثة أنواع
  .خيار الس .١
 .خيار الشرط .٢

  .خيار العيب .٣
ببدما عند جملس العقد، أو خيتارون لزوم العقد بأن يسقطا حق اخليار أو يسقطه ) ٣(

البيعـان  : "�أحدمها، ملا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول اهللا 
أن تكون صـفقة خيـار، وال حيـل أن يفارقـه خشـية أن       باخليار ما مل يتفرقا إال

  .)١("يستقيله
وخيار الس يثبت يف عقد البيع وما يف معناه كالصرف، والسلم، وصـلح  

  .املعاوضة، ألن اسم البيع يشمل ذلك
ال، فإن القول قول : تفرقنا، وقال اآلخر: وإذا اختلف املتبايعان فقال أحدمها

البينة على املدعي واليمني على من : "يقول�جتماع، والنيب النايف ألن األصل دوام اال
  .)٢("أنكر

                                                           

  .والترمذيأخرجه أمحد، والنسائي،  )١(
  .أخرجه الترمذي )٢(
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، وإذا وجِـد بـاملبيع عيـب    )١(وهلما أن يشترطا اخليار إىل ثالثة أيـامٍ 
  .........................................، )٢(فللمشتري رده على الفور

العقد يف مدة اخليار، ملـا   فأقل، فإن أطلق أو زاد عليها بطل العقد، وحيصل فسخ) ١(
أن رجالً من األنصار كان يخدع يف البيـع،   –رضي اهللا عنهما  –جاء عن ابن عمر 

: )٢(ويف روايـة . )١("ال خالبـة : إذا بايعت فقل: "، فقال له�فشكا إىل رسول اهللا 
  ".وأنت باخليار يف كلِّ سلعة ابتعتها ثالث ليالٍ"

اشترى بعرياً واشترط اخليار أربعة أيام أن رجالً  �وكذلك ملا جاء عن أنس 
  .)٣("إمنا اخليار ثالثة أيام: "خياره، وقال له �فأبطل النيب 

وحتصل . وحيصل فسخ البيع بلفظ يدل عليه كفسخت، ورجعت، وحنو ذلك
إجازة البيع بلفظ يدل عليه، أو على األصح بفعل يدل على ذلك مثل وطء األمـة، أو  

  .البيع
  :مسألة

ع يف زمن اخليار للبائع فقط إذا كان اخليار له، وأما إذا كان اخليار وملك املبي
للمشتري فإن امللك يكون له، وإن كان اخليار هلما فموقوف فإن متَّ البيع فإن امللـك  

  .للمشتري من حني العقد وإال فللبائع، وهذا هو األظهر عند الشافعية
الشرط والضمان على مـن  إذا تلف املبيع يف زمن خيار : وفائدة هذه املسألة

  .كان امللك له
  :باإلمجاع، ويشترط لثبوت خيار العيب ما يأيت) ٢(

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .عند البيهقي )٢(
  .أخرجه الدارقطين، والبيهقي، وهو ضعيف )٣(
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  .....................، )١(وال جيوز بيع الثمرة مطلقاً إال بعد بدو صالحها
أن يكون العيب موجوداً قبل متام القبض، أو بعد متام القبض وقد اسـتند إىل   .١

عبد، فباعه سيده، ومل يعرف املشتري أن العبـد  سببٍ متقدم، مثل إذا سرق ال
 .قد سرق، فإذا قطعت يد العبد ثبت خيار العيب للمشتري

وإن اختلفوا يف قدم العيب أو حدوثه، فإن كانت هناك قرينة تدل على صدق 
فيه جرح طري، وأحدمها عمل ا، مثل إن كان البيع قبل سنة، وجاء املشتري بالعبد 

  .ب حادثٌ، وأن القول قول البائع، ويصدق فيما قال بال مينيفهنا ظاهر أن العي
  .وإن مل تكن قرينة فالقول قول البائع بيمينه ملوافقته لألصل من استمرار العقد

 .أن ال يعلم املشتري بالعيب، وال بسببه املتقدم، فإن علم فال خيار، وال أرش .٢

 .فال رد البد أن يكون العيب باقياً حىت الرد، فلو زال قبله .٣

 .أن يكون العيب تنقص به القيمة، أو العني نقصاً يفوت به غرض صحيح .٤

 .أن يكون الغالب يف جنس ذلك املبيع عدم ذلك العيب .٥

 .أن يرده على الفور، فيبطل حقه يف اخليار بالتأخري إال إن كان جاهالً .٦

 .يبأن ال يستعمله بعد معرفته بالعيب، ألن استعماله عالمة على الرضا بالع .٧

والغنب ليس بعيبٍ يثبت به اخليار يف املذهب حىت وإن كان كبرياً، مثـل إن  
  .اشترى زجاجة ظنها جوهرة مثينة

عن بيع الثمار حىت  �ألنه ال يؤمن عليها من العاهات غالباً، وقد ى رسول اهللا ) ١(
  .)١(يبدو صالحها، ي البائع واملبتاع

  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  .)٢(إال اللنب )١(اًوال بيع ما فيه الربا جبنِسه رطب
 :وبيع الثمار له حاالت

ال خالف يف أنه ال جيوز بيع الثمر قبل بدو صـالحها بشـرط أن يبقيهـا     .١
  .للحديث السابق

 .جيوز بيع الثمر قبل بدو صالحها بشرط القطع يف احلال إذا كان ينتفع بذلك .٢

 .ال جيوز بيع الثمر قبل بدو صالحها مع عدم اشتراط القطع أو اإلبقاء .٣

ألنه مل يبع الثمرة استقالالً، وإمنا . وز بيع الثمر قبل بدو صالحها مع أصلهاجي .٤
يثبت تبعاً ما [: باعها تبعاً لألصل، فالبيع يف األصل حاصل لألصل، والقاعدة

  .]ال يثبت استقالالً
يف اجلانبني كبيع الرطب بالرطب أو العنب بالعنب، أو يف جانبٍ واحـد كبيـع   ) ١(

سـئلَ   �أن النيب  �والعنب بالزبيب ملا جاء عن سعد بن أيب وقاص  الرطب بالتمر،
نعـم، فنـهى عـن    : أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: عن شراء التمر بالرطب، فقال

  .)١(ذلك
  .وكذا احلليب ألنه حالة كمال) ٢(
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبوداود )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�١٠�١٠�١٠�١٠ 

  )١(فصل يف السلم
السلَم ٢(ويصح( ...............................................  

من ذكر بيع األعيان احلاضرة، شرع يف بيع ما يف  –رمحه اهللا  –ملا فرغ املصنف ) ١(
  .الذمة

ويسمى سلَماً  لتسليم رأس املال يف الـس،  . والسلم والسلف مبعىن واحد
  .وسلفاً لتقدمي رأس املال

هو بيع شئ موصوف يف الذمـة  : لغة االستعجال والتقدمي، وشرعاً والسلم 
  .شروطب

��F��E��D��C��B��A﴿: قوله تعاىل ،والدليل على مشروعيته
KJ���I��H��G﴾)نزلت يف : (–رضي اهللا عنهما  –، قال ابن عباس )١

من أسلف يف شيء فليسلف يف كيل معلومٍ، ووزن معلـوم، إىل  : "�وقال ). السلم
وال مال وألن أصحاب املهن واحلرف قد حيتاجون النفقة على حرفهم . )٢("أجل معلوم

  .هلم، وأرباب األموال ينتفعون برخص الثمن فجوز رفقاً م
  .، رأس مالٍ، وصيغة)٥(، ومسلَم فيه)٤(، مسلم إليه)٣(مسلم: وله مخسة أركان

ويشترط فيه أن يكون بلفظ السلم، ألنه لو كان يصح بلفظ البيع لكان من قبيل ) ٢(
  لنا عقد يتوقف على لفظ خمصــوص إال ليس: بيع ما ال ميلك، لذلك قال املاوردي
                                                           

  .٢٨٢: البقرة )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .وهو الذي يدفع رأس املال) ٣(

 .أس املالوهو الذي يقبض ر) ٤(

 .وهو ما متّ التعاقد عليه) ٥(
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أن يكـون مضـبوطاً   : فيما تكامل فيه مخس شرائط )٢(ومؤجالً )١(حاالً
٣(بالصفة(أن يكون جنساً مل خيتلطُ بغريِه ،)٤(النار إلحالته لْهومل تدخ ،)٥( ،

  .)٧(، وال من معين)٦(معيناً وأن ال يكون
  .السلم، والكتابة، والنكاح: ثالثة

  .يف املسلم فيه، ألنه إذا جاز يف املؤجل مع الغرر، فهو يف احلال أجوز) ١(
وهذا احللول والتأجيل إمنا يف املسلم فيه فقط، أما يف رأس املـال فـال   . باإلمجاع) ٢(

  .يصح األجل فيه وجيب قبضه يف الس
لذرع يف مثل الكيل يف املكيالت، والوزن يف املوزونات، والعد يف املعدودات، وا) ٣(

  .املذروعات للحديث السابق، حبيث تكون هذه الصفة نافيه للجهالة فيه
مثل احللوى، واهلريسة، والعصيدة، ألن ما اختلط بغريه فإنه ال تنضبطْ أجـزاؤه،  ) ٤(

وهو مركب مـن حريـر وصـوف    ) اخلز(فإن انضبطت أجزاؤه صح السلم فيه مثل 
  .مضبوطني

ى كالطبخ، أو القلي، أو الشوي، أو اخلبز، فكلُّ أي لتحوله ونقله من حالة ألخر) ٥(
  .ما يطبخ أو يشوي أو خيبز أو يقلى فال يصح السلم فيه لعدم انضباطه

أي أنه يشترط أن يكون يف الذمة، فإن كان معيناً فال يصح، ألن فيه غرراً مثل أن ) ٦(
ـ : أسلمت إليك هذا الشعري وهذا بيع ليس بسلَم، أو يقول: يقول ر هـذه  أسلمتك مت

  .النخلة، فهذا ال يصح أيضاً، ألن فيه غرراً ألنه قد تنتج، وقد ال تنتج
  .أي من موضع معين كقرية صغرية، ملا فيه من الغرر، ألنه قد ينقطع) ٧(
  
  
  



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�١��١��١��١� 

روطلم فيه مثانية شمث لصحة الس : هونوع كْرِ جنِسهبعد ذ أن يصفَه
ر قدره مبا ينفي اجلهالةَ عنه، وإن بالصفات اليت خيتلف ا الثمن، وأن يذك

، وأن يكون موجوداً عند االسـتحقاق يف  )١(كان مؤجالً ذكَر وقت حملِّه
، وأن )٣(، وأن يذكَر موضع قبضه، وأن يكون الـثمن معلومـاً  )٢(الغالبِ

، وأن يكون عقد السلم ناجِزاً ال يدخلُـه خيـار   )٤(يتقابضا قبل التفرق
  .)٥(الشرط

  ".إىل أجلٍ معلوم: "�لقول النيب  )١(
  .ولو بالنقل من بلد آخر إن أُعتيد نقلُه منه إليه للبيع وحنوه) ٢(

نفسـخ، ويخيـر   يولو أسلم فيما يعم وجوده غالباً فانقطع وقت احللول مل 
  .املسلم بني الفسخ أو الصرب حىت يوجد دفعاً للضرر

لباً كالرطبِ يف الشتاء مل يصـح،  ولو أسلم فيما ال يوجد عند االستحقاق غا
 .ألنه غرر، وألن املعجوز عن تسليمه ميتنع بيعه، فيمتنع السلم فيه كذلك

  .أي أن يكون رأس مال السلم معلوماً قدره، وجنسه، وصفته) ٣(
ى عـن بيـع الكـالئ     �لكي ال يكون من باب بيع الدين بالدين، ألن النيب ) ٤(

  .غرر، فال يضاف إليه غرر تأخري رأس املال عن الس وألن يف السلَم. )١(بالكاىل
ألن رأس املال ال حيتمل التأخري والتأجيل، وخيار الشرط أعظم غرراً من التأجيل ) ٥(

  .ألنه مانع من امللك ولزومه، فلو شرط فيه خيار الشرط بطل العقد
  
  

                                                           

  .أخرجه احلاكم، وهو ضعيف )١(
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  )١(فصل يف الرهن
هرهن جاز هـا يف   يف الديون إذ )٢(وكلُّ ما جاز بيعوثُب ا اسـتقر

  ......................................) ٤(، وللراهن الرجوع فيه)٣(الذِّمة
  .هو الثبوت والدوام واالحتباس: الرهن لغة) ١(

  .هو توثقة دين بعني ميكن استيفاؤها منها أو بعضها عند تعذر الوفاء: وشرعاً
  .ة، والكتابة، والشهادةوالرهن من عقود التوثقة كالضمان، والكفال

  .مرهون، ومرهون به، وصيغة، وعاقد: وللرهن أربعة أركان
بصيغة الرهن، ألن املقصود من الرهن بيع العني املرهونـة عنـد االسـتحقاق،    ) ٢(

  .أنه ال جيوز رهن ما ال جيوز بيعه: ومقتضاه. واستيفاء احلق منها
ل أن يـرهن سـكىن داره   ويستثىن من هذه القاعدة رهن املنافع، والديون، مث

  .سنة، ألن املنفعة تتلف شيئاً فشيئاً فال حيصل االستيثاق بذلك
  :أي أن الرهن يكون على الديون، ويشترط يف الدين الذي يرهن به ثالثة شروط) ٣(

 .أن يكون ثابتاً، فال يصح الرهن على دين غري ثابت مثل دين سيقترضه .١

ن علـى غـري املعلـوم هلمـا، أو     أن يكون معلوماً للعاقدين، فال يصح الره .٢
 .ألحدمها

أن يكون الزماً، أو آيالً للزوم مثل مثن املبيع يف زمن اخليار للمشتري، فـال   .٣
يصح الرهن على غري الالزم، وغري آيلٍ للزوم، كنجوم الكتابة، ومثن املبيع يف 

  .زمن اخليار هلما، أو للبائع لعدم امللك فيها
  :عد فسخ العقد، وحيصل الرجوع بأحد أموراملراد بالرجوع أخذ الرهن ب) ٤(

 .بالقول كفسخته، ورجعت فيه، وأبطلته .١
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ناملُر ه١(ما مل يقبِض(  ين املرهـون إال بالتعـداملر وال يضمن ،)وإذا )٢ ،
٣(قبض( مل خيرج شيٌء من الرهن حىت يقضي مجيعه بعض احلق)٤(.  
وضني على املعتمـد وحنـو   بتصرف ينايف الرهن كرهنٍ، وهبة، ولو غري مقب .٢

 .ذلك

  .ألنه عقد تربع حيتاج إىل القبول، فال يلزم إال بالقبض كاهلبة) ١(
فإن قبضه فإنه ميتنع على الراهن الرجوع فيه، فال يصح تصرف يزيل امللـك  

  .كالوقف، أو ينقصه كالتزويج، واإلجارة، واإلعارة
االنتفاع بكل ما ال ينقص العني  فله: أما الراهن. أن ينتفع باملرهون: ومن التعدي) ٢(

املرهونة كسكىن الدار، على أن املرهون يكون حتت يد املرن، وال ترفع يده إال عنـد  
  .االنتفاع باملرهون إذا مل يكن استثمارها وهي حتت يد املرن

ولو ادعى املرن تلف الشيء املرهون ومل يذكر سبباً ال ظـاهراً، وال خفيـاً   
  .مينه، فإن ادعى سبباً ظاهراً فإنه يطالب بالبينةكسرقة صدق بي

ولو ادعى املرن رد الشيء املرهون لصاحبه فال يقبـل قولـه إال ببينـة ألن    
  .األصل عدم الرد

  .املُرن) ٣(
إن حدث من عني الرهن نتاج كالولد، واللنب، والثمرة فهو خارج عـن  : فائدة) ٤(

  .ن مؤونة فهو على الراهنالرهن، وهو للراهن، وما يلزم للرهن م
وللمرن طلب بيع املرهون، أو طلب قضاء دينه من الراهن إن حـلّ وقـت   

 باعـه   –كما لو كـان غائبـاً    –قضاء الدين، فإن مل يفعل أجربه احلاكم، فإن أصر
احلاكم عليه وقضى الدين من مثنه، وجيوز للمرن بيعه بإذن الراهن وحضرته، وكـذا  

  .له الثمن النتفاء التهمةبغيبته إن قدر 
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  فصل يف احلجر
١(واحلَجر( على ستة)٢( :الصيب)٣( ،.....................................  

املنع، ومنه سمي العقل حجراً، ألنه مينع صاحبه من : لغة –بفتح احلاء  –احلجر ) ١(
  .ارتكاب ما ال يليق

جر إمساعيل، والعقـل،  فيطلق على الفرس، وح –بكسر احلاء  –وأما احلجر 
  .واملنع، والكذب

  .هو منع التصرف يف املال خبالف التصرف يف غريه: واحلَجر يف االصطالح
فغري التصرفات املالية ينفذُ فيها تصرف السفيه كالطالق، والظهار، واخللـع،  

  .واإليالء، وغري ذلك خبالف انون والصيب فال يصح تصرفه يف كل ذلك
  :واحلجر على نوعني

شرِع ملصلحة احملجور عليه، وهو احلَجر على الصيب، وانون، : النوع األول
  .والسفيه، ألن املقصود منه حفظ ماهلم

شرِع ملصلحة غريه، كاحلجر على املُفلس فإنه ملصلحة الغرمـاء،  : النوع الثاين
، واحلجر على املريض فإنه ملصلحة الورثة، واحلجر على العبد فإنـه ملصـلحة سـيده   

  . واحلجر على الرهن فإنه ملصلحة املرن، واحلجر على املرتد فإنه ملصلحة املسلمني
على هذه الستة من باب االختصار وإال فهي أكثر  –رمحه اهللا  –اقتصر املصنف ) ٢(

  .من ذلك

¶���¸�����º��¹﴿: ذكراً كان أو أنثى ولو كان مميزاً إىل بلوغه، لقوله تعاىل) ٣(

À��¿��¾��½��¼��»��ÄÃ��Â������Á﴾)١(.  
                                                           

  .فإن رأيتم منهم صالحاً يف دينهم، وحفظاً ألمواهلم، وإال استمر عليهم احلجر: ومعىن اآلية. ٦: النساء )١(
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  .......................... )٣(، واملُفلس)٢(، والسفيه املبذر ملاله)١(وانون
ويثبت احلجر على الصيب بال حكم حاكمٍ، ويرفع عنه ببلوغه رشـيداً بـال   

  .حكم حاكم أيضاً
ويبلغ الصيب ببلوغ مخس عشرة سنة للذكر أو األنثى، وباإلمنـاء يف وقـت   

  .و متام تسع سنني، وحبيض األنثى يف وقت إمكانه وهو متام تسع سننيإمكانه وه
وخيترب رشد الصيب يف الدين مبشاهدة حاله يف العبادة بقيامه بالواجبات، وترك 
احملرمات، وخيترب رشده يف املال حبسب حاله فيخترب ولد التاجر باملشاحة يف البيـع وال  

  .نفاق على الزرع وهكذايعقد بل يعقد عنه وليه، وولد الزارع باإل
  .ويثبت احلجر عليه بال حكم حاكم، وكذلك يرفع عنه بال حكم حاكم) ١(
أما صرفه يف وجـوه  . بتضييعه باحتمال غنب فاحش يف املعاملة، أو إنفاقه يف حمرم) ٢(

  .اخلري، أو املطاعم، واملالبس، واهلدايا فليس بتبذير
حق من بلغ رشيداً مث صار سفيهاً، وهذا يف . ويثبت احلجر عليه حبكم احلاكم

وأما من بلغ سفيهاً فإنه حيجر عليه بال حكم حاكمٍ، ألن احلجر متَّ بالصغر مث اتصـل  
  .بالسفه بعد الرشد بال فاصل

)٣ (  املفلس مأخوذ من أفلس الرجل إذا صار ماله فلوساً، مث صار ذلك كناية عن قلّـة
  .من عليه دين حال ال يفي به مالههو احلجر على : واصطالحاً. املال، أو عدمه

واحلجر عليه يكون بطلب الغرماء، أو بغري طلب يف احملجور عليهم أو الغائبني 
  .الذين ال ويل هلم

واحلجر يكون بالدين احلال، وإذا حجر به فال حيل الدين املؤجل ألن األجـل  
أو اسـتوقاف  مقصود لذاته فال يفوت عليه، وال حيل إال باملوت، أو الردة املتصـلة،  

  .احلريب
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 مـا زاد علـى  في )٢(، واملريض املخـوف عليـه  )١(الذي ارتكبته الديون
  ............................................................، )٣(الثلث

 يف � اهللا رسـول  عهد يف رجل أصيب: قال  �ملا جاء عن أيب سعيد اخلدري ) ١(
 فلـم  عليه الناس فتصدق، "عليه تصدقوا: "� اهللا رسول فقال دينه فكثر ابتاعها مثار
خذوا ما وجدمت ولـيس لكـم إال   : لغرمائه �، فقال رسول اهللا دينه وفاء ذلك يبلغ
   .)١(ذلك

. املركوب، واخلادم، واملسكني، وآلة احلرفـة : ويشمل املال الذي حيجر عليه
فإن مل يكن لديه مالٌ وجب إنظاره إىل ميسرة.  

الفاجل، واحلمـى  : ض خموف يكثر املوت به، ولو مات بغريه، مثلبأن كان به مر) ٢(
  .املُطبقة، والطلق، والرعاف الدائم

  :واملرض املخوف له حالتان
 .اً، كما تقدميأن يكون حقيق .١

أن يكون حكمياً، وذلك بأن يصل فيها الرجل إىل حالة يقطع مبوتـه فيهـا    .٢
التقاء الصفوف للمقاتل، كالتقدمي للقتل، واضطراب األمواج لراكب البحر، و

  .ووقوع الطاعون يف أمثاله
واحلجر على املريض مرضاً خموفاً إمنا هو يف التربع كالصدقة، واهلبة، والوصـية،  ) ٣(

والعتق فيما زاد على الثلث إن مل يكن على املريض دين مستغرق ملاله، وال حيجر عليه 
 �جاءين رسول اهللا : قال �حلديث سعد بن أيب وقاص . يف سداد ديونه، وبيع ماله

يا رسول اهللا، إين قد بلغ يب مـن  : يعودين عام حجة الوداع من وجع اشتد يب، فقلت
  ال،: الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، وال يرثين إال ابنة يل، أفأتصدق بثلثي مايل، قــال

                                                           

 .أخرجه مسلم) ١(
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  .)١(والعبد الذي مل يؤذن له يف التجارة
ف٢(وتصر( الصيب)٣( نونوا)غري صحيح،  )٥(والسفيه )٤........  

الثلـث،  : "فالثلث يا رسول اهللا؟ قـال : ال، قلت: فالشطر يا رسول اهللا؟ قال: قلت
  .)١("والثلث كثري، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خري من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس

  .وحيجر عليه بال حكم حاكمٍ، ويرتفع عنه احلجر بالصحة
  .ولو كان مكاتباً حىت وإن كان رشيداً،) ١(

  :وتصرفات العبد على ثالثة أقسام
  .ما يصح بإذن سيده وهي املعامالت .١
 .ما يصح ولو بغري إذن سيده وهي العبادات .٢

  .ما ال يصح ولو بإذن سيده وهي الواليات .٣
  .يف تفصيل أحكام احملجور عليهم وبيان من هم –رمحه اهللا  –هنا شرع املصنف ) ٢(
ة والوالية فال يصح عقوده وال إسالمه ألنه مسلوب العبار ال يصح تصرفه الصيب) ٣(

ولو مميزاً، لكن جينب أهله خمافة أن يفتنوه طمعاً يف ثباته بعد بلوغه على اإلسالم، فإن 
بلغ ونطق بالكفر هدد فإن أصر رد إىل أهله، وال يكون الصيب ولياً، وال قاضياً لكـن  

  .ة إن كان مأموناًتصح عبادة املميز وإيصال اهلدي
ويصح متلك كلٍّ مـن الصـيب وانـون    . ة والوالية مطلقاًألنه مسلوب العبار) ٤(

  .باالحتطاب، واالحتشاش، واالصطياد، ويضمن كلٌّ منهما ما أتلفه على غريه
يف التصرف املايل كالبيع والشراء، ولو بإذن الويل إال عقـد   ألنه مسلوب العبادر) ٥(

  .ليه فيصحالنكاح منه بإذن و
  :وتصح منه العبادات البدنية، وأما العبادات املالية فال ختلو من أمرين

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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هت٢(دون أعيان ماله )١(وتصرف املُفلس يصح يف ذم(ِاملريض فوتصر ،)٣( 
من بعده هورثت على إجازة موقوف على الثُلُث ٤(فيما زاد( ،.............  

ال يدفع الزكاة إال بإذن الويل، وال يعني  تصح منه لكن: عبادات مالية واجبة .١
  .املدفوع إليه إال بإذن الويل ألنه تصرف مايل

  .ال تصح منه كصدقة التطوع: عبادة مالية مستحبة .٢
وال يصح إقراره مبوجب عقوبة كحد وقود، ويصح طالقه ورجعته، وخلعـه  

  .ولو بدون مهر املثل، وظهاره، وإيالءه، ولعانه
  .اً بثمن يف ذمته، إذ ال ضرار على الغرماء فيهكأن اشترى شيئ) ١(
يف حالة احلياة، ألا مفوتة هلا كالبيع، والعتق، واإلجارة، والوقف لتعلـق حـق   ) ٢(

  .الغرماء جبميع أعيان ماله
  .أما تصرفاته بعد موته كالوصية والتدبري فصحيحة

  :املريض له حالتان) ٣(
 .فيما زاد على الثلثإن اتصل مرضه باملوت مل تصح تصرفاته  .١

 .إن مل يتصل مرضه باملوت بأن شفي تبينت صحة تصرفاته .٢

ويلحق بالوصية فيما ذُكر كل تصرف بال عوض يساويه كاإلبراء، والوقف، 
  .واهلبة، والصدقة، والعتق وبيع احملاباة وحنو ذلك

  :وإن كانت أقل من الثلث فلها حالتان) ٤(
 .ازة الورثةإن كانت لغري وارث، فصحيحة بال إج .١

  .إن كانت لوارث، فال تصح إال بإجازة الورثة .٢
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العبد ف١(وتصر( هتقبه بعد ع تبعي هيكونُ يف ذمت.  
الذي يصـح تصـرفه   : بد هنا هوواملراد بالعالذي مل يأذن له سيده يف التجارة، ) ١(

  .لو كان حراً، بأن كان بالغاً، عاقالً، رشيداًلنفسه 
  . يصح تصرفه وهو باطل مطلقاًوأما غري ذلك فال

ومن عرف رق شخصٍ مل جيز له معاملته حىت يعلم إذن سيده ببينة، أو مساعه 
أنا مأذون يل، ألنه متهم بإثبات : من سيده، أو شيوعه بني الناس، وال يكفي قول العبد

  .التصرف له
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  )١(فصل يف الصلح
  .................................... )٢(ويصح الصلُح مع اإلقرار

  .عقد حيصل به قطع النـزاع: قطع النـزاع، وشرعاً: الصلح لغة) ١(

الصلح جائز : "�، وقول النيب )١(﴾SR��Q﴿: واألصل فيه قوله تعاىل
  .)٢("بني املسلمني إال صلحاً حرم حالالً، أو أحلَّ حراماً

  :والصلح على مخسة أنواع
  .سلمني والكفار، وعقدوا له باب اهلدنة واجلزية واألمانالصلح بني امل: األول
 .الصلح بني اإلمام والبغاة، وعقدوا له باب البغاة: الثاين

 .الصلح بني الزوجني عند الشقاق، وعقدوا له باب القسم والنشوز: الثالث

 .الصلح يف األموال، وعقدوا له هذا الباب: الرابع

حقوق املخلوقني، وهذا يبحث يف اجلنايـات  الصلح يف غري األموال من : اخلامس
  .والديات

  :يشترط يف الصلح شرطان) ٢(
صاحلين مـن دارك بكـذا   : سبق خصومة بني املتداعيني، فلو قال رجل آلخر .١

 .وكذا، من غري سبق خصومة فأجابه فهو باطل

 ألن لزوم احلق بالبينة ،إقرار اخلصم، ومثل اإلقرار إقامة البينة، واليمني املردودة .٢
كلزومه باإلقرار، واليمني املردودة مبنـزلة اإلقرار والبينة، وليس من اإلقـرار  

 .صاحلين على ما تدعيه بكذا وكذا، ألنه قد يريد به قطع اخلصومة

                                                           

  .١٢٨: النساء )١(
  .أخرجه أبو داود، والترمذي )٢(
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  .)٣(، ومعاوضةٌ)٢(إبراٌء: ، وهو نوعان)١(يف األموال وما أفضى إليها
 ١(فال يصحوخرج باإلقرار الصلح مع غري اإلقرار من إنكارٍ، أو سكوت(.  

كالعفو عن القصاص، لذلك ال يصح الصلح إال ممن يصح بيعه، وهو البالغ العاقل ) ١(
  .الرشيد

صلح احلطيطة، وصـلح  : ويقال له أيضاً. وهو أن جيري من املدعي به على بعضه) ٢(
  .اإلسقاط

  :واإلبراء ال خيلو من أمرين
ب ديناً لـه عنـد   أنه طل �إبراء من دين، مثاله ما حصل لكعب بن مالك  .١

فخرج  �أصواما يف املسجد حىت مسعهما رسول اهللا  تصحايب آخر فارتفع
لبيك يا رسول اهللا، فأشار إليـه أن ضـع   : ، فقال"يا كعب: "إليهما ونادى
  .)٢("قم، فاقضه:"لآلخر �قد فعلت، فقال رسول اهللا : الشطر، فقال

  .ة على نصفهاإبراء من عني، كمن صاحل من الدار أو األرض املدعا .٢
  .وهو أن جيري من املُدعى به على غريه) ٣(

  :واملعاوضة ال ختلو من أمرين
  

                                                           

هذا هو األصل يف املذهب أنه ال يصح الصلح مع اإلنكار إال يف مسائلٍ معدودة، منها إصالح الورثـة فيمـا    )١(
  .وقف بينهم

  :وقال الصلح ال يصح مع اإلنكار ألنه ال خيلو من وجهني
الب إما أن يكون الطالب طالب حقٍ، واملطلوب مانع حقٍ، أو مماطل، فيحرم على املطلوب أن مينع الط -

 .حقه وهو قادر على تسليمه، ومينعه لكي يضطره إىل إسقاط بعضه

  .وأما أن يكون الطالب طالب باطلٍ، فيحرم عليه أن يطلب ما ليس به -
  .أخرجه البخاري، ومسلم )٢(
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، وال جيـوز تعليقُـه علـى    )١(اقتصاره من حقِّه على بعضه: فاإلبراُء
٢(شرط(.  
معاوضة دين، مثل أن يكون رجل استدان منك مليون ريال إىل سنة، فلمـا   .١

مليون ريال لكن عنـدي مـا    يس عندلي: مضت السنة طالبته بالدين، فقال
 .يقابلها بالدوالر

معاوضة على عني، مثل أن يستعري زيد منك كتاب املغين البـن قدامـة، مث    .٢
تطالبه به فيتأخر أو يماطل فتتصاحلا على أن يعطيك كتاب مسند اإلمام أمحد 

 .بدالً عن كتابك املغين

  .وصلح املعاوضة بيع بلفظ الصلح فيأخذ أحكام البيع
  :تنبيه

الذهب : ن مت التصاحل عن بعض األموال الربوية على ما يوافقه يف العلة، مثلإ - 
بالفضة، أو الرياالت بالدوالر، أو الرب بالشعري، فإنه يشترط قبض العـوض يف  
الس، وإن بقي شيٌء من العوض يف الذمة وتفرقا مل يصح، وبطل الصـلح  

 .بالتفرق قبل متام القبض

وي فال يشترط القبض باألموال الربوية على مال ليس برإن تصاحلا عن بعض  - 
  .إن يصاحل رياالت بكتاب، أو بر بساعة، أو ذهبٍ بسيارة: يف الس، مثل

    .ي بينهما ربا النسيئةرألنه ال جي
  .ويصح بلفظ اإلبراء واإلسقاط واحلط) ١(
  .ود ال تعلقوكذلك توقيته، ألنه ال جيوز تعليق الصلح مطلقاً ألنه عقد، والعق) ٢(

  .إن دخلت الدار فقد صاحلتك أو أبرأتك: مثال التعليق
  .إذا جاء رأس الشهر فقد صاحلتك: التوقيفمثال 
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، وجيـري عليـه حكـم    )١(عدولُه عن حقِّه إىل غريِه: واملعاوضةُ
  .)٢(البيع

لإلنسان ٣(وجيوز( ًناوشر أن يشرع)٤( ...........................  

صاحلا من عني إىل عني معينة، أو غري معينة يف الذمة فيجرى عليه البيع، مثل أن يت) ١(
وإن ذكر فيه لفظ السلم فهو سلم جيري فيه أحكامه، وإن صاحله منها علـى منفعـة   

  .عبده شهراً فهو إجارة، وهكذا
إن ادعى عليه : ألنه بيع للعني املدعاة من املدعي للمدعى عليه بلفظ الصلح، مثل) ٢(

  .أقر له بذلك، وصاحله منها على معني كأرض فإنه يصحداراً، و
  .فيثبت له حق الرد بالعيب، وحنو ذلك من أحكام البيع

أي وحيل للمسلم وإن مل يأذن اإلمام فيه، أما الذمي فال جيوز لـه ذلـك إال يف   ) ٣(
  .شوارعهم املختصة م، كما ال جيوز له أن يرفع بنيانه فوق بنيان املسلم

  .يذكر احلقوق املشتركة، والتزاحم عليها –رمحه اهللا  –ف وهنا املصن
برندة، وبلكونـة، ومثلـه   : وهو إخراج خشب على جدار يف اهلواء، ويقال هلا) ٤(

ألن االنتفاع بالشارع ال يقيد بنوع خمصوص من  ،امليزاب، حىت وإن أخذ هواء الطريق
  .ات اليت ال تضراالنتفاعات بل لكل أحد أن ينتفع به بسائر وجوه االنتفاع
، أو بغرس شـجرة ولـو   )١(وحيرم أن يبين يف الطريق دكة، أو دعامة جلداره

ألنه قد تـزدحم   ،لعموم املسلمني، وإن اتسع الطريق، ومل يضر باملارة وأذن فيه اإلمام
املارة فيصطكون بذلك لشغل املكان به، وألنه إذا طالت املدة أشبه موضعه األمـالك  

  .الطروق وانقطع عنه استحقاق

                                                           

  .ورخص ابن حجر يف جعل دعامة للجدار للضرورة )١(
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  .... )٤(جيوز يف الدربال ، و)٣(حبيث ال يتضرر املار به )٢(نافذ )١(يف طريقٍ
  .وهو ما جعل عند إحياء البلد، أو قبله طريقاً، أو وقفه املالك كذلك) ١(
وإن اختلفوا عند اإلحياء يف قدر الطريق فاملعترب قدر احلاجة ولـو زاد  . كشارع) ٢(

  .عتمدعلى سبعة أذرع، وهو امل
وقد تقدم بيان حكم البناء والغرس يف الطريق، وجيوز حفر البئر ولو ملصلحته 

  .اخلاصة بإذن اإلمام حيث ال ضرر
وجيوز العجن يف الطريق للبناء إذا بقي مقدار مرور النـاس، وجيـوز وضـع    
احلجارة فيه للبناء إذا تركت بقدر مدة فعلها، وجيوز كذلك الرش اخلفيف الـذي ال  

ألن كل ذلك مما حيتمل عادةً، وأما فعل ما ال حيتمل عادة كإلقـاء القمامـات    ،يضر
والتراب واحلجارة لغري ما سبق، أو إرسال امليزاب إىل الطريق الضيقة فال جيـوز، وإذا  

 .فعل ذلك منع منه وأزاله احلاكم دون آحاد الناس خلوف الفتنة

وعلى رأسه محولة عاليـة، وإن كـان   فيشترط ارتفاعه حبيث مير املاشي منتصباً، ) ٣(
  .الطريق ممر قوافل فلريفع ذلك حبيث مير حتته املَحمل على البعري

الدرب لغة املضيق يف اجلبل، مث توسع فيه واستعمل يف الطريق غري النافذ، والطريق ) ٤(
  :على نوعني

 .، وقد تقدم الكالم عليه)شارع(طريق نافذ، ويقال له  - 

، ويشترط أن يكون خالياً من مسـجد، أو  )درب(ل له طريق غري نافذ، ويقا - 
بئر عامة موقوفة، أو مصلحة عامة وإال أخذ حكم الشارع من أوله إىل ذلك 

  .املوقوف أو املصلحة العامة إذا كان قدمياً خبالف احلادث بعد جعله درباً
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، )٣(كيف الدربِ املشتر )٢(، وجيوز تقدمي البابِ)١(املشترك إال بإذن الشركاء
٤(وال جيوز( هتأخري)٦(إال بإذن الشركاء )٥(.  

أي ال جيوز ألهل الدرب وغريهم أن يشرع روشاناً إال بإذن بقية الشـركاء، ألن  ) ١(
  .األمالك املشتركة هذا حكمها

ألنه يستحق االنتفاع  ،وأهل الدرب الشركاء فيه هو كل من له فيه باب نافذ
  .بالدرب

ره إىل رأس الدرب ألنه هو حمل تردده، دون مـا  وحقه يف الدرب من باب دا
  .يلي باب داره على الصحيح

  .جلهة رأس الدرب بغري إذن بقية الشركاء) ٢(
ألنه ترك بعض حقه، هذا إذا سد الباب القدمي، مبعىن عدم استطراقه منـه ولـو   ) ٣(

  .بتسمريه؛ ألن انضمام الثاين إىل األول يورث زمحة يتضرر ا الشركاء
  .ن له باب يف رأس الدرب املشتركمل) ٤(
  .إىل أسفل الدرب، سواء أسد األول أم ال) ٥(
الذين باب دارهم أبعد عن رأس الدرب من الباب القدمي خبالف من كان بابـه  ) ٦(

أقرب منه، أو مقابل ألنه ال حق هلم فيما دخل عن باب دارهم، ألن احلق يف زيـادة  
  .االستطراق ملن تأخر داره

  .نعه شركائه يف الدرب فله أن يصاحلهم على مالوإذا م
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  )١(فصلٌ يف احلوالة
، وكون )٢(رضا املُحيلِ، وقبولُ احملتال: شرائطُ احلوالة أربعةُ أشياء

  .............................................، )٣(احلق مستقراً يف الذِّمة
عقد يقتضي : اًوشرع. هو االنتقال، أو احلول ومشتق من التحويل: وهي يف اللغة) ١(

  .نقل دين من ذمة إىل ذمة أخرى
مطلُّ الغين ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليٍء : "�واألصل يف مشروعيته قول النيب   

  .)١("فليتبع
وانعقد اإلمجاع عليها باجلملة، واحلاجة داعية إليها لذلك هي رخصة ألا بيع 

  .صحدين بدين، جوز للحاجة على األ
  :وهلا ستة أركان

  .وهو الذي كان احلق عليه فنقله باحلوالة إىل ذمة غريه: حميل .١
 .وهو صاحب احلق: حمتال .٢

 .وهو من انتقل احلق باحلوالة إىل ذمته من ذمة احمليل: حمال عليه .٣

 .دين للمحتال على املُحيل .٤

 .دين احمليل على احملال عليه .٥

  .صيغة، كأحلتك على فالن بالدين الذي عليه .٦
أن احلق الذي عليه له قضاؤه من حيث شاء، ووجـه  : ووجه اشتراط رضاء احمليل) ٢(

  .أن حقه يف ذمة احمليل فال ينتقل إال برضاه: رضا احملتال
  .بل وإن مل يكن مستقراً يف الذمة، كاألجرة قبل مضي املدة) ٣(

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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واتفاق ما يف ذمة احمليل واملُحالِ عليـه يف اجلـنسِ والنـوع واحللـول     
  .يلوالتأج

  .)٢(ضا املُحالِ عليهر، وال تفتقر إىل )١(وتربأ ا ذمة املُحيل
فإن تعذر على احملتال أخذ احلوالة من احملال عليه مل يرجع على احمليل، بل لو شرط ) ١(

  .احلوالة، ألن قبول احلوالة كالقبضتصح الرجوع عند التعذر مل 
  .ريهألن احلق للمحيل، فله أن يستوفيه بنفسه وبغ) ٢(
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  )١(فصل يف الضمان
إذا علـم قـدرها،    )٢(ويصح ضمانُ الديون املستقرة يف الذمـة 

٣(ولصاحب احلق( عنه طالبةُ من شاء من الضامن واملضمونم)إذا كان )٤ ،
  ...............................................، )٥(الضمانُ على ما بينا

حضار عنيٍ إالتزام حق ثابت يف ذمة الغري، أو : االلتزام، واصطالحا :الضمان لغة) ١(
مضمونة.  

، )١(﴾]��\��[���^��_���`��b��a﴿: واألصل فيه قوله تعـاىل 
. ال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: يا رسول اهللا صلِّ عليها، قال: جبنازة فقالوا �وقد أُيت النيب 

فقال أبو قتـادة  . صلوا على صاحبكم: قالوا. ريثالثة دنان: هل عليه دين؟ قالوا: قال
  .)٢(فصلَّى عليه. صلِّ عليه يا رسول اهللا وعلي دينه: �

ضامن، ومضمونٌ له، ومضمونٌ عليه، ومضمونٌ، : والضمان له مخسةُ أركان
  .وصيغة

  .ليس بقيد، بل يصح ضماا وإن مل تكن مستقرة، كاملهر قبل الدخول، أو املوت) ٢(
  .ون له، أو وارثهاملضم) ٣(
باإلبراء  –األصيل  –فإذا برئ أحدمها باألداء برئ اآلخر أيضاً، وإن برئ املدين ) ٤(

  .–األصيل  –برء الضامن أيضاً، وإن برئ الضامن باإلبراء مل يربئ املدين 
ألن الضمان ال تربأ به ذمة املدين، ألنه عقد يوثق به الدين، فبالضمان أنظمـت  ) ٥(

   ذمه املدين يف حق املطالبة، ولو كانت ذمة املدين تربأ لكان العقــدذمة الضامن إىل

                                                           

  .٧٢: يوسف )١(
  .�من حديث سلمة بن األكوع أخرجه البخاري ) ٢(
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الضامن ١(وإذا غرِم( عنه على املضمون رجع)إذا كان الضمانُ والقضاُء  )٢
٣(بإذنِه(.  

  .)٧(املبيعِ )٦(، إال درك)٥(، وال ما مل جيب)٤(وال يصح ضمانُ اهولِ
، فتـأخر  –دينه  �امليت الذي حتمل أبو قتادة حوالة ال ضمان، ويدل لذلك حديث 

  ".اآلن بردت جلدته: "�يف قضاء الدين، فقال النيب 
  .أي من ماله خبالف ما لو أخذ من سهم الغارمني بأن كان مع األصيل معسرين) ١(
مبا غرم، وحكمه حكم القرض، فلو صاحل على األلف ببعضها مل يرجع إال مبـا  ) ٢(

  .غرم، ألنه الذي بذله
ليس بقيد، إذ لو أذن املدين يف الضمان فقط وسكت عـن األداء رجـع علـى    ) ٣(

املضمون عنه يف األصح، ألنه أذن يف سبب األداء وهو الضمان، وال يرجع عليـه إذا  
  .ضمن بغري إذن املدين، ولو أدى عنه بإذنه ألن وجوب األداء بسبب الضمان

  :ومن أدى دين غريه بغري ضمان فله حاالت
  .له يف األداء، فإنه يرجع عليه وإن مل يشترط الرجوعإن أذن  .١
٢. إن أدى عنه من غري إذنه، فإنه ال يرجع عليه، ألنه متربع.  

  .ألنه غرر، والغرر منهي عنه) ٤(
كضمان ما سيقرضه زيد، ألن الضمان توثقة باحلق فال يسـبق وجـوب احلـق    ) ٥(

  .كالشهادة
  .أي تبِعة) ٦(
يضمن، كأن يضمن ملشترٍ الثمن، أو دين املبيع إن خـرج   أو الثمن بعد قبض ما) ٧(

  وذلك ألن احلاجة داعية إليه، ألن املعاملة مع من ال يعـرف. مقابله مستحقاً أو مبيعاً
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......................................................................  
ر بالبائع فيفوت عليه ما بذلـه  كثرية، وخياف املشتري أن خيرج املبيع مستحقاً وال يظف

  .فاحتاج إىل التوثيق بذلك
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  )١(فصل يف كفالة البدن
وهي نوع من الضمان ولكنها خاصة بإحضار البدن، وإمنا تصح لبدن من عليـه  ) ١(

مال، أو من عليه عقوبة آلدمي كالقصاص، أو من يلزمه حضور جملس احلكم لإلثبات 
  .أو االستيفاء

��z��y��x��w��v��u����t��s﴿: قوله تعـاىل  هاصل فيواأل

������، فطالبهم بااللتزام بإحضاره يف اجلملـة وإن مل  )١(﴾}��|��{��~��������

يكن عليه حق.  
أنَّ عمر بعثه مصدقاً فوقع رجل علـى جاريـة    �وجاء عن محزة األسلمي 

  .)٢(ةمئة جلد امرأته، فأخذ محزة من الرجل كفالء حىت قدم على عمر فجلده
  .الكفالة، وضمان األبدان، وكفالة الوجه: وكفالة البدن يقال هلا

  :والفرق بني الضمان والكفالة
الضمان التزام من يصح تربعه بأداء دينٍ الزم، أو سـيؤول إىل  : يف التعريف - 

 .اللزوم

  .التزام رشيد إحضار من تعلق به حق لرب احلق: والكفالة
 .الضمان الديون الثابتة واليت مآهلا إىل الثبوتمتعلَّق : ويف املتعلَّق - 

  .ومتعلق الكفالة إحضار بدن من عليه حق مايل أو غريه
  
  

                                                           

  .٦٦: يوسف )١(
  .أخرجه البخاري )٢(
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حـق   )٢(إذا كان علـى املكفـول بـه    )١(والكفالةُ بالبدن جائزةٌ
٣(آلدمي(.  

للحاجة بشرط إذن املكفول إن كان ممن يعترب إذنه ولو سفيهاً، أو إذن وليـه إن  ) ١(
  .أو جمنوناًكان صبياً 

  .لتمام املعىن بدوا) به(األوىل حذف ) ٢(
  :احلق لآلدمي ال خيلو من أمور) ٣(

والدين يشمل كل . دين أو عارية مضمونة كالعني املغصوبة واملسروقة وحنوها .١
وهـذه  . ما تعلَّق بالذمة من أمثان املبيعات، وأروش اجلنايات، وقيم املتلفـات 

 .خذ الكفيل عليهاأيصح 

غري مضمونة كاألمانات والعارية، فهذه يصح أخذ الكفيل عليها بشرط  أعيان .٢
 .إن تعدى أو فرط، ألا ال تضمن مطلقاً، أما أخذ الكفيل مطلقاً فال يصح

القصاص، وحد القذف وحنو ذلك من حقوق اآلدميني، ألنه حق الزم فأشبه  .٣
  .املال

ال : "للحـديث  ،لزناوأما الكفالة يف حقوق اهللا فال تصح كحد سرقة وحد ا
وألن هذه احلدود مبنية على اإلسقاط والدرء بالشبهة فال يدخلـها  )١("كفالة يف حد ،

  .التوثيق
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو ضعيف )١(
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  )١(فصل يف الشركة
مـن الـدراهم    )٢(أن يكونَ على نـاض : وللشركَة مخس شرائطَ

  ..........................................................، )٣(والدنانري
ثبوت احلق يف الشيء الواحد لشخصني فأكثر على : واصطالحاً. االختالط: لغة) ١(

  .جهة الشيوع
أنا ثالثُ الشـريكني مـا مل يخـن    : يقول اهللا تعاىل: "�واألصل فيها قوله 

  .)١("أحدمها صاحبه
  .عاقدان، وماالن، وصيغة: هلا مخسة أركان )٢(والشراكة

توكيل، والتوكل، ألن كالً منهما موكِّل لآلخر، ويشترط يف العاقدين أهلية ال
ووكيل عنه، هذا إن كان كل منهما متصرفاً وإال اشترط يف املتصرف منـهما أهليـة   

  .التوكل، ويف اآلخر أهلية التوكيل فقط
ـ ـوالشركة على أنواع ال يصح منها عند الشافعية شيٌء إال شرك ان ـة العن

نان الدآبة املانع هلا من احلركة ملنع كلٍّ مـن  أخذا من ع –بكسر العني يف األشهر  –
  .وهذا النوع صحيح باإلمجاع.الشركني من التصرف بغري مصلحة 

أن يشترك اثنان فأكثر يف مالٍ يتجران فيه، ويكون الربح بينـهما  : وحقيقتها
  .حبسب ما يتفقان عليه

  .يعين منضوض أي مضروب) ٢(
ون على مثلي، ويدخل يف ذلك الـدراهم  هذا الشرط غري معتمد، واملعتمد أن يك) ٣(

  .والدنانري، ويشترط أن يكون مثلياً ألنه إذا اختلط جبنسه انتفى التمييز بينهما
                                                           

  .أخرجه أبو داود )١(
  .بفتح السني وكسر الراء، كما هو املشهور )٢(
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، وأن يأذن كلُّ واحـد  )٢(، أن خيلطا املالني)١(وأنْ يتفقا يف اجلنسِ والنوعِ
  ......................................، )٤(يف التصرف )٣(همنهما لصاحب

من ثيابٍ،  –وهو ما قابل النقد  –أما املتقوم فال تصح الشركة فيه كالعروض 
  .ودوابٍ وغريها

أما االتفاق يف القدر فال يشترط اتفاقهما فيه، ألنه ال حمذور يف التفاوت فيه، ألن ) ١(
  .الربح واخلسارة على قدر املالني كما سيأيت
الني ذهباً، واآلخر فضـة،  أن يكون أحد امل: مثال عدم االتفاق يف اجلنس مثل

  .فهذه الشراكة ليس فيها اختالط ألنه ميكن لكل منهما متييز ماله
أن يكون أحد املالني حنطة بيضاء،  –الصفة  –ومثال عدم االتفاق يف النوع 

  .واآلخر حنطة محراء
  .حبيث ال يتميزان، ويشترط أن يكون االختالط قبل العقد) ٢(
لو ذمياً لكن مع الكراهة، فيكره مشاركة الذميني كمـا  إن كان أهالً للتصرف، و) ٣(

  .يكره طعامهم، وكذلك تكره مشاركة من ال حيترز من أكل الربا واملعامالت الفاسدة
ن هذا إن كان حيق لكلِّ واحد منهما التصرف، وإال فيكفي إذن من مل يتصرف مل) ٤(

  .قبلهيتصرف، وهذا اإلذن البد أن يكون بعد اخللط، فال يكفي 
  .ذن أن يكون مطلقاً، فال يكون يف الشراء فقط مثالًويشترط يف اإل

، وال بغري نقد البلد، جلٍويتصرف الشريك تصرف مصلحة، فال يبيع منها أل
فإن فعل أحد الشركني مـا  . وال يسافر باملال املشترك إال بإذن اآلخر ملا فيه من اخلطر

  .اً، وصح يف نصيبه يف األصحنهي عنه مل يصح يف نصيب شريكه قوالً واحد
  .ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله يف الربح واخلسران، والرد وحنو ذلك
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، ولكـل واحـد منـهما    )١(وأن يكون الربح واخلسرانُ على قدر املالني
  .)٣(، وإذا مات أحدمها أو جن بطَلت)٢(فسخها مىت شاء

فيه، ألن ذلك مثرة املالني، فكان ذلك  سواء تساوى الشريكان يف العمل أم تفاوتا) ١(
  .على قدرمها، فإن شرطا زيادة يف الربح لألكثر منهما عمالً فسد العقد

  .وال يصح أن يشترط ألحدمها دراهم مسماة من الربح مقابل عمله
  .ألنه عقد جائز) ٢(
  .وكذا إذا أُغمي عليه، وذلك خلروجه عن أهلية التصرف) ٣(
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  )١(الوكالةفصلٌ يف 
وكلُّ ما جاز لإلنسان التصرف فيه بنفِسه جاز له أن يوكِّلَ فيه أو 

  .)٣)(٢(يتوكَّلَ
جائز ٤(والوكالةُ عقد( ..........................................  

تفويض شخص ماله : واصطالحاً. التفويض: بفتح الواو، وكسرها، وهي يف اللغة) ١(
  .لنيابة إىل غريه بصيغة ليفعله حال حياتهفعلُه فيما يقبل ا

كان يبعث السعاة جلمع مـال   �واألصل يف جواز الوكالة ما جاء أن النيب 
  .)١(الزكاة

  .، والصيغةفيه املوكِّلُ، والوكيل، واملوكَّلُ: وللوكالة أربعة أركان
لبـالغُ،  فيه عن غريه، وهذا يشترط يف املوكِّل والوكيل، وجائز التصرف احلـر، ا ) ٢(

العاقلُ، الرشيد.  
أن يكون معيناً، فال يصح وكّلت أحدكما وحنـو  : ويشترط يف الوكيل أيضاً

  .ذلك
  .وال يشترط يف الوكالة القبول لفظاً، لكن يشترط عدم الرد فقط) ٣(

ويشترط يف املوكَّل فيه أن يكون قابالً للنيابة، فال يصح التوكيل يف العبادات 
  .البدنية، واليمني، واإليالء، والشهادة، والظهار، والنذر، ألا ال تقبل النيابة

من الطرفني، ولو كانت جبعلٍ ألا من جهة املُوكِّل إذنٌ، ومن جهة الوكيل بذلُ ) ٤(
  .نفعٍ، وكالمها جائز

  :لعقود من حيث اللزوم واجلواز على ثالثة أقساموا

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  .)٢(وتنفسخ مبوت أحدمها. )١(لكلٍّ منهما فسخها مىت شاء
٣(والوكيل أمني( هفيما يقبِض)٤( وفيما يصرِفُه)٥( وال يضمن إال بالتفريط)٦(.  

عقود الزمة من قبل الطرفني كالبيع واإلجارة، ال ينفسخ من أحدمها إال برضا  .١
  .اآلخر

عقود جائزة من قبل الطرفني، فلكل واحد منهما فسخه بـدون إذن اآلخـر    .٢
 .كالوكالة، واجلعالة، والشراكة

عقود جائزة من طرف، والزمة من الطرف اآلخر، كالرهن الزم من جهـة   .٣
  .الراهن، وجائز من جهة املرن

ل فسختها، أو أبطلتها، أو يقـو : ولو بعد التصرف فيفسخها بالقول كأن يقول) ١(
  .عزلتك: املوكِّل

إىل أحد األمور اليت ينفسخ ا عقد الوكالة، ومنـها   –رمحه اهللا  –أشار املصنف ) ٢(
اجلنون، واإلغماء، وطرؤ رق كأن كان حربياً فاسترق، واحلجر بسبب السـفه  : أيضاً

  .أو الفلس، أو بزوال ملك املوكِّل عن حمل التصرف ببيع أو وقف
ه إن كان بغري جعل فقد أخذ العني مبحض غرضِ املالك فأشبه ولو كان جبعلٍ، ألن) ٣(

املودع، وإن كان جبعل فألنه إمنا أخذ العني لنفع املالك وانتفاعه هو إمنا هو بالعمل يف 
  .العني ال بالعني نفسها

  .فقول الوكيل يف تلف املال، أو الرد على املوكِّل مقبول بيمينه، وال يضمن
)٤ (هملوكِّل.  
  .ن مال موكِّله حيث ادعى قدراً الئقاًم) ٥(
كأن يركب الدابة، أو يلبس الثوب ناسياً، وأن ميتنع من التخلية بني املوكِّل وبني ) ٦(

  .ماله لغري عذر
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أن يبيع بـثمن  : )٢(أن يبيع ويشتري إال بثالثة شرائط )١(وال جيوز
  .)٥(بنقد البلدو، )٤(، وأن يكون نقداً)٣(املثل

  .)٧(، وال يقر من موكّله)٦(يع من نفِسهوال جيوز أن يب
وسلَّم املبيع للمشتري . أي وال يصح، ويضمن لو خالف وباع على خالف ذلك) ١(

  .لتعديه
  .هذا يف حق الوكيل وكالة مطلقة، أما إذا كانت مقيدة بثمن، أو أجلٍ فيتبع القيد) ٢(
خبالف اليسري وهـو   أو يشتري كذلك، فمحل عدم الصحة إذا كان بغنبٍ فاحشٍ) ٣(

  .ما حيتمل غالباً
  .أي حاالً، فال يصح بيع الوكيل نسيئة إن مل يأذن له املوكِّل) ٤(
  .أي بلد البيع، ال بلد التوكيل) ٥(
لنفسه، وال لولده الصغري، أو انون، أو السفيه وإن مل يكن هناك مـة إلحتـاد   ) ٦(

  .القابل واملُوجِب
  .بيه وإن عال، والبنه البالغ وإن سفلويف األصح أن له أن يبيع أل

لو أنّ املوكِّل وكَّلَ شخصاً يف خصومة عنه مـن  : أي يف اخلصومة، صورة املسألة) ٧(
دعوى وجوبا مل ميلك الوكيل اإلقرار على املوكِّل، وال اإلبراء من دينه، وال الصـلح  

عن حق صاحل عنه ألنه إخبارربئ عنه، وال أن يفال يقبل التوكيـل  عنه، فليس له أن ي ،
  .فيه كالشهادة
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  )١(فصل يف اإلقرار
فحق اهللا تعاىل . )٣(، وحق اآلدمي)٢(حق هللا تعاىل: واملقر به ضربان

  ...................................، )٤(يصح الرجوع فيه عن اإلقرار به
هـو إخبـار   : حاًواصـطال . اإلثبات، وهو مأخوذ من قر الشيء إذا ثبت: لغة) ١(

  .الشخص حبقٍ عليه، أو عنده لغريه
  .مقر، ومقر له، ومقر به، وصيغة: واإلقرار له أربعة أركان

���¡��¢��£��﴿: واألصل يف اإلقرار من الكتاب قولـه تعـاىل  

 �أنَّ ماعزاً أقر بالزنا عند النيب  �، ومن السنة حديث أيب هريرة )١(﴾¤��¥¦
  .–رمحهم اهللا  – مجاع عليه غري واحد من أهل العلم، وحكى اإل)٢(فرمجه

  .حمض، وهو الذي يسقط بالشبهة من احلدود كالسرقة والزنا وشرب اخلمر) ٢(
وحق اآلدمي احملض قد يكون . احملض، أو ما فيه حق هللا وآدمي كالزكاة والكفارة) ٣(

  .إن أقر بقذف زيد :إن أقر بأن لزيد ألف ريال، وقد يكون عقوبة مثل: ماالً مثل
خبالف حق اهللا املايل كالزكاة أو الكفارة فال يصح الرجوع فيه عن اإلقرار به، ملا ) ٤(

  .فيه من شائبة حق اآلدمي
والرجوع عن اإلقرار حبق اهللا احملض يصح قبل احلد، وأثناء إقامته، فيسـقط  

ساحمة، وملا جاء يف قصـة  كلُّه يف األول، وباقيه يف الثاين، ألن حقوق اهللا مبنية على امل
  أنه ملا وجد مس احلجارة فر فأدركوه، ورمجوه، فلما أخربوا النيب �ماعز بن مالك 

  

                                                           

  .٨١: آل عمران )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  .)١(وحق اآلدمي ال يصح الرجوع فيه عن اإلقرار به
، )٤(، والعقـلُ )٣(البلوغُ: )٢(وتفتقر صحةُ اإلقرار إىل ثالثة شرائط

٥(واالختيار(مبالٍ ، وإن كان اإلقرار)وهـو    )٦ فيه شـرطٌ رابـع بِراعت :
دش٧(الر(.  

  .)٨(ر مبجهولٍ رجِع إليه يف بيانهقوإذا أ
  .)١("هال تركتموه: "قال �
ألن حقوق العباد مبنية على املشاحة، وألنه ال جيوز إلغاء كـالم املكلـف بـال    ) ١(

  .مقتضي، وألنه حق ثبت لغريه فال ميلك إسقاطه بغري رضاه
)٢ (رهذه هي شروط املُق.  
ألن إقرار الصيب ال يصح، ألن أقواله وأفعاله الغية إال يف عبادة من مميز كالصالة، ) ٣(

  .وال يؤاخذ بعد بلوغه مبا أقر حالَ صباه إال إن أقر به ثانياً بعد بلوغه
لى ويلحق به املغمى عليه، والنائم، ومن زال عقله بعذرٍ كشرب دواء أو إكراه ع) ٤(

  .شرب اخلمر، أو شرب مخراً يظنه ماًء
ال يصح إقرار املكره مبا وولو بقرينة، فمىت ظهر منه قرينة اختيار، فإقراره صحيح، ) ٥(

  .أُكرِه عليه، فإن أقر املكره بغري ما أُكرِه عليه صح
  .أو اختصاصٍ، أو نكاحٍ) ٦(
  .لك قبل احلجر أو بعدهفال يصح إقرار السفيه بدينٍ، أو إتالف مالٍ، أو حنو ذ) ٧(
فال يشترطُ يف املُقر به أن يكون معيناً بل يصح اإلقرار باهول مث يرجع يف بيانـه  ) ٨(

  .إليه

                                                           

  .رجه البخاري ومسلمأخ )١(
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  .)١(ويصح االستثناء يف اإلقرار إذا وصله به
  .)٢(وهو يف حالِ الصحة واملرض سواء

  .تثناءفإن فصل بينهما بسكوت طويل، أو كالمٍ كثري أجنيب مل يصح االس) ١(
حىت لو أقر شخص يف حال صحته بدين لزيد، ويف مرضه ولو خموفاً بدين لعمرو ) ٢(

  .فهما سواء يف احلكم بصحته والعمل به، وال يقدم اإلقرار األول على الثاين
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  )١(فصل يف العارية
انت جازت إعارته إذا ك )٢(عينِه ما أمكن االنتفاع به مع بقاِء وكلُّ
  ................................. )٤(، وجتوز العاريةُ مطلقةً)٣(منافعه آثاراً

مأخوذه من عار الشيء، وهو الذهاب وايء بسرعة، وسـميت العاريـة   : لغة) ١(
إباحة االنتقال مبا حيلُّ االنتفاع : واصطالحاً. بذلك لذهاا وجميئها بسرعة ملالكها غالبا

  .نه بصيغةبه مع بقاء عي

، ومن السنة ما جـاء أن  )١(﴾t��s﴿: واألصل فيها قوله تعاىل
استعار فرساً من أيب طلحة فركبه، ودرعاً من صفوان بن أمية يـوم حـنني،    �النيب 
  .)٢(بل عارية مضمونه: �أغصب يا حممد أو عارية؟ فقال النيب : فقال

  .واإلمجاع منعقد على جوازها
  .معري، ومستعري، ومعار، وصيغة: والعارية هلا أربعة أركان

فال تصح إعارة الشمعة للوقود، واملطعوم ألكله، والصابون للغسل، ألن االنتفاع ) ٢(
بكل ذلك حيصل بذهاب عينه، ألن العني املستعارة إن مل تبق عينها باالنتفاع ا فهي 

  .هبة ليست عارية
تصح إعارة اآلالت اللهو،  ويشترط أيضاً يف الشيء املُعار أن يكون مباحاً، فال

  .والطرب احملرم كاملزمار
  .أي باقية، فلو أعاره شاةً للبنها مل يصح) ٣(
  .غري مقيدة بزمن) ٤(

                                                           

  .٧: املاعون )١(
  .أخرجه أبو داود، وهو صحيح )٢(
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ةدةً مبد٤(يوم تلفها )٣(على املستعري بقيمتها )٢(، وهي مضمونةٌ)١(ومقي(.  
  .أعرتك هذا الكتاب شهراً: مثل) ١(

ألنه عقد جائز من الطرفني  ،وقت شاء وجيوز للمعري واملستعري الرجوع يف أي
  .سواء كانت العارية مطلقة أم مقيدة

املـوت، واجلنـون،   : وينفسخ عقدة اإلعارة مبا ينفسخ به عقد الوكالة وهي
  .واإلغماء، وطرؤ رقٍ، واحلجر، وزوال ملك املُعري، وتعمد إنكارها بال غرضٍ صحيح

  .للحديث املتقدم) ٢(
  .ال مبثلها) ٣(
  :فت العني املُعارة فلها حالتانإذا تل) ٤(

بة املستعارة آإن تلفت باستعمالٍ مأذون فيه فال ضمان، كاستعمال الد: األوىل
  .للحمل، أو الركوب فتلفت ما إذا كانا حبسب العادة

إذا تلفت العني باستعمال غري مأذون فيه فإا تكون مضمونة بقيمتها : الثانية
على أن املستعري يضمن الشيء املُعار إذا تلفت بتعـد أو   يوم تلفها، ألن الفقهاء اتفقوا

  .تفريط
وكذلك تضمن العني املُعارة إذا سرقت، أو تلفت بغري االسـتعمال املـأذون   

، ألنَّ املستعري قبض مال الغري ملصلحة نفسه، فكانت مضمونة )١(كانقطاع الثوب مثالً
  .كالغصب

رية، فالقولُ قول املُعـري بيمينـه، ألن   ولو اختلف املُعري واملستعري يف رد العا
ق املستعري إال ببينةصداألصل عدم الرد، فال ي.  

  
                                                           

  .فال ضمان، ألنه تلف باستعمالٍ مأذون فيه –نقصان عينه نتيجة اللبس  –أما إذا تلف باالنسحاق  )١(
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  )١(فصل يف الغصبِ
وأرش نقصـه وأجـرة    )٤(لزِمه رده )٣(ألحد )٢(ومن غصب ماالً

ه٥(مثل( ،..............................................................  
استيالٌء على حق بغري حـق عـدوانا   : واصطالحاً. شيء ظلماً جهاراًأخذ ال: لغة) ١(

  .جماهرة
من ظلم شرباً من أرضٍ طوقه اهللا من سـبع  : "�وهو من الكبائر، كما قال 

  .)١("أرضني يوم القيامة
وضابط االستيالء يرجع إىل العرف يف العقار، وأما يف املنقوالت فالبد مـن  

  .عة الفرش فاالستيالء عليها يكون باجللوسنقله إال املنافع مثل منف
وحق الغري الذي يتم االستيالء عليه قد يكون ماالً، وقد يكـون اختصاصـاً   
كجلد امليتة، والكلب املعلَّم، وقد يكون حق التحجري مثل إقامة من قعد باملسجد، أو 

، وحـدث  السوق وإن مل يستول على حمله فإنه أحق به، فإن فارقه لعذر كإجابة داعٍ
  .ليعود مل يبطل اختصاصه وإن مل يترك متاعه، وإن فارقه ال لعذرٍ بطل اختصاصه

لكان أعم لشموله حنو جلد امليتة، والكلب ) شيئاً: (–رمحه اهللا  –لو قال املصنف ) ٢(
  .املعلَّم، واخلمر احملترمة كالبنج

  .اً غنيمةولو كان ذمياً أو غري مكلف إال احلريب ألن املأخوذ منه قهر) ٣(
  .بنفسه إن مل يكن حمجوراً عليه، أو بوليه إن كان حمجوراً عليه) ٤(
  :أنَّ من غصب ماالً فإنه يلزمه ثالثة أشياء –رمحه اهللا  –ذكر املصنف ) ٥(
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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فل١(فإن ت( ...........................................................  
ور حىت وإن غرم أضعاف قيمته، لقـول  رد املغصوب، والرد يكون على الف .١

وتربأ ذمة الغاصب بالرد للمالـك ولـو   . )١("ليس لعرق ظاملٍ حق: "�النيب 
 .بالوضع بني يديه

أرش النقص، وهو ما نقص من قيمته إن نقص، فإن مل ينقص فال أرش، سواء  .٢
كان النقص نقص عنيٍ أو صفة، مثال نقص العني أن يغصب زيد ثوباً فينقص 

أو حرقٍ لبعضه، ومثال نقص الصفة أن يغصب عمرو ثوبـاً فيلبسـه    خبرقٍ
 .فتنقص قيمته بلُبسه

وإن كان النقص برخص سعره، أو بكساده ال بسبب االستعمال، أو نقـص  
 .العني أو الصفة، أو احلرقِ، فإن الغاصب ال يضمنه على الصحيح وهو املعتمد

ملنفعة بـأن مل يوجـد منـه    أجرة مثله ملدة إقامته حتت يده، ولو مل يستوف ا .٣
 .استعمال ألنه فوت املنافع على املالك

 :–رمحه اهللا  –ويلزمه أمر رابع مل يذكره املصنف 

  .وهو التعزير حلق اهللا تعاىل، يستوفيه اإلمام أو نائبه وإن أبرأه املالك .٤

  :املثلي املتمول، ألن تلَف املغصوب ال خيلو من حالتني) ١(
ضمنه الغاصب عند تلَفه سواء تلف بآفـة مساويـة، أو   أن يكون متموالً، في .١

 .بإتالف الغاصب أو غريه

أن يكون غري متمولٍ، كحبة برٍ، وزبل، وكلبِ صيد، ومخرٍ حمترمـة، فـإن    .٢
  .الغاصب ال يضمنه بل يضيع على املستحق فال شيء فيه إذا تلف إال اإلمث

  
                                                           

  .، وهو صحيح�أخرجه أبو داود من حديث عبادة بن الصامت  )١(
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أكثر ما كانت  )٢(ن مل يكن له مثلٌوبقيمته إ )١(ضمنه مبثله إن كان له مثلٌ
  .)٣(من يوم الغصب إىل يوم التلف

أهدت بعض : أنه قال �موجود بثمن مثله دون مسافة القصر، ملا جاء عن أنس ) ١(
القصعة  –رضي اهللا عنها  –إليه طعاماً يف قصعة فضربت عائشةُ  �أزواج رسول اهللا 

  .)١(وإناء بإناء طعام بطعام،: �بيدها، فألقت ما فيها، فقال 
  .وضابط املثلي هو كلُّ مكيلٍ أو موزون، جيوز السلَم فيه، وجيوز بعضه ببعضٍ

  .فخرج بذلك العنب والرطب
  .ضمان املتقوم املغصوب –رمحه اهللا  –هنا ذكر ) ٢(
وذلك من باب التغليظ ألجل الغصبِ، وإال فاألصل يف ضمان املتقوم أن يكـون  ) ٣(

  .طبقيمته وقت التلَف فق
من أعتق شركاً له يف عبد قوم عليـه قيمـة   : "�ويدل على هذا قول النيب 

  .)٢("عدلٍ
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .ذي، وهو صحيحأخرجه الترم )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  )١(فصلٌ يف الشفعة
دون ما ال  )٤(دون اجلوار فيما ينقِسم )٣(باخللطة )٢(والشفعة واجبةٌ

  ............................................................، )٥(ينقسم
حق متلـك  : واصطالحاً. لضم، وسميت بذلك لضم أحد النصيبني لآلخرا: لغة) ١(

  .قهري يثبت للشريك القدمي على الشريك احلادث فيما ملك بعوض
قضـى  : �واألصل يف الشفعة السنة واإلمجاع، فمن السنة ما جاء عن جابر 

فت الطُرق فـال  بالشفعة يف كُلِّ ما مل يقسم، فإذا وقعت احلدود وصر �رسول اهللا 
  .)١(شفعة

  .شفيع، ومشفوع، ومشفوع منه: وهلا ثالثة أركان
  .ثابتة للشريك: أي) ٢(
  .ال باجلوار )٢(يشترطُ يف الشفيع أن يكون شريكاً باخللطة) ٣(
فال شفعة جلار الدار ولو كان مالصقاً، ألن اجلار ال خلطة فيه لكـون احلـدود   ) ٤(

فإذا وقعت احلدود، وصرفت الطـرق فـال   : "�نيب والطرق معروفة بينهم، ولقول ال
  ".شفعة

وألن الشفعة خالف األصل، ألا بغري رضا املالك، ملا بينهما مـن حقـوق   
  .متداخلة تؤدي إىل الضرر

أن يكون مما يقبلُ : يشترط يف املشفوع فيه ثالثة شروط، وهذا هو الشرط األول) ٥(
  .لو قُِسم كحمام أو طاحون صغريين القسمة، حبيث ال يبطل نفعه املقصود منه

  
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أي شركة الشيوع، ومسيت بذلك لشيوع ملك كلٍّ من الشريكني يف املشترك )٢(
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كالعقارِ وغريه بالثمن الذي وقع عليـه   )١(ويف كُلِّ ما ال ينقلُ من األرضِ
  .)٢(البيع

  .)٤(؛ فإن أخرها مع القدرة عليها بطلت)٣(وهي على الفور
  .)٧(مبهر املثل )٦(أخذَه الشفيع )٥(وإذا تزوج امرأةً على شقصٍ

كل ما يدخل يف بيـع األرض عنـد   [ين، والضابط يف ذلك هذا هو الشرط الثا) ١(
  .كشجرٍ، ومثرٍ غري مؤبرٍ، وبناٍء وتوابعه من نوافذ وأبواب] اإلطالق

فال شفعة فيما ينقل مما ال يتبع األرض ألنه ال يبقى على الـدوام، وال يـدوم   
  .ضرره

  .مبثله إن كان مثلياً، أو  بقميته إن كان متقوماً) ٢(
انتقل عنه ملكه بغري بيع كمرهون بغري عوض، وموصى بـه،   وال شفعة فيما

وموروث يف قول عامة أهل العلم، ألنه مملوك بغري مال، وألن اخلـرب ورد يف البيـع،   
  .وهذه ليست يف معناه، وحيرم التحايل إلسقاطها

وحمل الفورية إذا علم . ألنه حق ثبت لدفع الضرر، فكان على الفور كالرد بالعيب) ٣(
  .لبيع ولو بإخبار ثقةبا
وال يكلف اإلسراع على خالف عادته بعدوٍ، أو قطع صالة، بل الضابط يف ذلك ) ٤(
، ألن إثباـا مـع   ]يف طلب الشفعة فإنه يسقطها  –تأخرياً  –أنَّ كلَّ ما يعد توانياً [

من  التراخي يضر املشتري لكونه ال يستقر ملكه على املبيع، ومينعه من التصرف خشية
  .أخذه منه

  .اسم للقطعة من األرض: والشقص) ٥(
  .الشريك يف األرض) ٦(
  .معترباً بيوم العقد، وذلك ألن البضع متقوم، وقيمته مهر املثل) ٧(
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  .)١(وإذا كان الشفعاء مجاعةً استحقُّوها على قدرِ األمالك
 ع، فبـا لواحد نصفها، وآلخر ثلثها، ولثالث سدسها: فلو كانت أرض بني ثالثة) ١(

األول حصته أخذ الثاين سهمني والثالث سهماً، وذلك ألن األخذ حق يستحق بامللك 
  .فقُسط على قدره
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  )١(فصل يف القراض
راض أربعةُ شروطمـن الـدراهم    )٢(أن يكون على نـاضٍ : وللق

  .............. )٣(والدنانري، وأن يأذنَ رب املال للعامل يف التصرف مطلقاً
القطع، وسمي بذلك ألن املالك قطع : بسكر القاف، ويسمى املضاربة، وهو لغة) ١(

توكيل مالك جبعل : واصطالحاً. للعامل قطعة من ماله ليتصرف فيها، وقطعة من الربح
  .ماله بيد آخر ليتجر فيه، والربح مشترك بينهما

مباهلا إىل  - عنها رضي اهللا –ضارب خلدجية  �واألصل فيه ما جاء أن النيب 
  .الشام، وأمجع الصحابة على مشروعيته

مالك، وعاملٌ، ومـالٌ، وعمـلٌ،   : وهو عقد جائز للطرفني، وله ستة أركان
  .وربح، وصيغةٌ

نقد مضروب، فال يصح على عروضٍ، وال فلوسٍ، وال تـربٍ، وال مغشـوشٍ   : أي) ٢(
مل غري مضبوط، والـربح غـري   باالتفاق، ألن عقد القراض يشتمل على غررٍ ألن الع

  .موثوق به، ومبىن القراض على رد رأس املال وهو مع اجلهل متعذر
لوماً جنساً، وقـدراً، وصـفةً،   أن يكون مع: ويشترط أيضاً يف مال القراض

  .ن الرجوع إليهليمك
ال تشترِ أو تبع إال مبشوريت، ألن ذلك يؤدي إىل : فال يقيد بشرط، كأن يقول له) ٣(

ال تشترِ إال من : قصود العقد، فقد جيد شيئاً يربح ولو راجعه لفات، أو يقولفوات م
  .فالن، أو ال تبع إال منه، فهذه الشروط مفسدة لعقد القراض

  .أن يستقل العامل بالعمل: هذا الشرط بقوله وعبر بعضهم عن
أن يكـون  : وهذا الشرط من شروط عامل القراض، ومما يشترط أيضاً فيـه 

  .عيناً، فال يصح قارضت أحدكماالعامل م
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، وأن يشرطَ له جـزءاً معلومـاً مـن    )١(أو فيما ال ينقطع وجوده غالباً
  .)٣(، وأن ال يقدر مبدة)٢(الربح

٤(وال ضمانَ على العاملِ إال بعدوان( .   بِـرسـرانٌ جوخ لَ ربحوإذا حص
  .)٥(اخلُسران بالربح

  .رة التصرف املأذون فيه لنفسه كالوكيلصحة مباش: ومما يشترط أيضاً فيه
  .ويضر فيما يندر وجوده كالياقوت األمحر لعدم حصول الربح يف النادر) ١(
كنصف أو ثلث، فال يصح القراض على أنَّ ألحدمها معيناً، ألنه قد ال يـربح إال  ) ٢(

  .هذا املعني فيفوز أحدمها جبميع الربح
أن الربح بينـهما،  : شترط أيضاً فيهوهذا الشرط من شروط ربح القراض، وي

  .فال يصح على أنَّ الربح ألحدمها دون اآلخر، وال على أن لغريمها منه شيٌء
. الحتمال عدم حصول الربح فيها، فإن قَدر مدةً فسد العقد خالفاً أليب حنيفـة ) ٣(

لَع وعودها ماالً، وإذا استردبيع مجيع الس شيئاً من  وال يصح قَسم الربح إال بعد املالك
  .ماله قَبلَ ظهور الربح واخلسارة فإنه ال يضر، ويبقى رأس املال ما بقي بعد ذلك

املال املقارض عليه أمانةٌ يف يد العامل، فيقبل قولُه يف الـرد علـى املالـك، ويف    ) ٤(
سراً، حصول الربح وعدمه، ويف مقداره، ويف شرائه لنفسه ولو راحباً، وللقراض ولو خا

  .ألنه ائتمنه
  .وال جيوز للعامل أن يبيع ألجل، وال أن يسافر باملال إال بإذن املالك

  .فعلى صاحب املال، وال شيء على العامل: فإن حصل خسران فقط) ٥(
وميلك العامل نصيبه من الربح بالقسمة، ويستقر ملكه بالقسمة إن نض رأس 

  .أو فسخ العقد –صار نقداً  –املال 
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......................................................................  
خالفـاً   -وال حيق للعامل أن ينفق مال املضاربة على نفسه حضراً وال سفراً 

ألن له نصيباً يف الربح، فال يستحق شيئاً آخر، فلو شرطَ املؤنة  -أليب حنيفة يف السفر
فالربح واخلسران لصاحب املـال، ويسـتحق   يف العقد فسد العقد، وإذا علم الفساد 

  .العامل أجرة املثل فقط
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  )١(فصل يف املُساقاة
: أحدمها: ، وهلا شرطان)٤(والكرمِ )٣(على النخلِ )٢(واملساقاةُ جائزةٌ
معلومة ةرها مبدقد٥(أن ي( ،............................................  

معاملة الشخص غريه على شجرٍ خمصوصٍ : واصطالحاً. ة من السقيمأخوذ: لغة) ١(
  .ليعهده بسقيٍ وغريِه، والثمرة هلما بصيغة

  .مورد للعملومالك، وعاملٌ، وعملٌ، ومثرةٌ، وصيغةٌ، : واملساقاة هلا أركان
رضي اهللا  –وهي من العقود الالزمة للطرفني، واألصل فيها ما جاء عن ابن عمر ) ٢(

ويف  .أعطى خيرب بشطرِ ما خيرج منها مـن مثـرٍ أو زرع  : �أن رسول اهللا  –عنهما 
خنل خيرب وأرضها على أن يعملوها من أمواهلم وأن لرسول : دفع إىل يهود خيرب: رواية
  .)١(شطرها �اهللا 

  .باإلمجاع للنص) ٣(
 قياساً على النخل جبامع وجوب الزكاة يف الكل، وإمكان اخلرص فيهما، ويشترط) ٤(

فيهما أن يكون مغروساً، ألن املالك إذا دفع للعامل أرضاً بيضاء ليغرسها ويتعهـدها  
  .فإا تسمى مغارسة

أن ال يبدو صالح مثره، ألنه لو بدا صالحه لفـات معظـم   : ويشترط أيضاً
  .العمل

  .أن يكون معيناً، وأن يكون بيد العامل، ألنه أمني: ويشترط أيضاً
أو مطلقة ألـا عقـد   ، باً كسنة أو أكثر، وال تصح مؤبدةًيثمر فيها الشجر غال) ٥(

  .الزم، وال مؤقتة بإدراك الثمر يف األصح للجهل ذا الوقت

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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  .)١(أن يعين للعامل جزءاً معلوماً من الثمرة: والثاين
فهو على  )٢(عملٌ يعود نفعه إىل الثمرة: مث العملُ فيها على ضربني

  .)٤(د نفعه إىل األرضِ فهو على رب املالِ، وعملٌ يعو)٣(العامل
ألنه قد ال تثمر هذه النخالت  ،كالثلث، أما لو شرط له مثر خنالت معينة مل تصح) ١(

  .ال يثمر غريها فيضيع حق املالك وهذا غرر فيضيع عمله، أو
لزيادا، وإصالحها، كالسقي وتنقية جمرى املاء، وإصالح حفرٍ حـول الشـجر   ) ٢(

ملاء حول الشجر، وإزالة حشيش مضر، وحفظ الثمر على الشجر من الطيـور  ليقف ا
غالـب   يف الناحية، فإن مل يكن على عرف والضابط فيها العرف الغالب... والسارق

  .فيشترط التفصيل
  .وآالت ذلك فهي على املالك) ٣(
كبناء حيطان، وحفر ر، ونصب دوالب، وآالت العمل كالفـأس واملنجـل،   ) ٤(

  .لع الذي يلقح بهوالط
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  )١(فصلٌ يف اإلجارة
صـحة إجارتـه إذا    )٣(مع بقاِء عينِه )٢(وكلُّ ما أمكن االنتفاع به

  .)٤(مبدة، أو عملٍ: قُدرت منفعته بأحد أمرين
  .)٥(وإطالقُها يقتضي تعجيلُ األجرة إال أن يشرِطَ التأجيل

عقد على منفعـة معلومـة،   : واصطالحاً. قداسم لألجرة مث اشتهرت يف الع: لغة) ١(
  .مقصودة قابلة للبذلِ واإلباحة بعوضٍ معلومٍ

: �، وقوله )١(﴾Z��Y��X��W��V]﴿: واألصل فيها قوله تعاىل
رجل أعطى يب مث غدر، ورجل باع حراً فأكل مثنـه،  : ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة"

 ٢("أجرهورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعطْه(.  
  .صيغةٌ، أجرةٌ، منفعةٌ، عاقد: وله أربعة أركان

  .وهو من العقود الالزمة
  .شرعاً، فال تصح إجارة آالت اللهو احملرم) ٢(
  .مدة اإلجارة) ٣(
آجرتك لتبين يل هذا اجلدار شهراً، مل يصـح  : أما لو مجع بني الزمن والعمل مثل) ٤(

  .ألن العمل قد يتقدم أو يتأخر
  :جرة هلا حاالتواأل) ٥(

 .أن يشترط تعجيلها يف صلب العقد، وهذا ظاهر .١

 .أن يطلق وال يشترط احللول أو التأجيل، فإا تحمل على التعجيل .٢

                                                           

  .٦: الطالق )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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، وتبطُلُ بتلَـف العـني   )١(وال تبطُلُ اإلجارةُ مبوت أحد املتعاقدينِ
  .)٤(عدوانإال ب )٣(وال ضمانَ على األجريِ. )٢(املستأجرة

  .تأجيل فتكون مؤجلةأن يشترط ال .٣
  :ويشترط يف األجرة ما يأيت

  .رؤيتها إن كانت معينة، فال يصح آجرتك على ما يف هذه الصرة .١
 .كوا معلومةً جنساً، وقدراً، وصفةً إن مل تكن معينة .٢

كوا مسلَّمة يف الس يف إجارة الذمة، كرأس مال السلم، ألنَّ إجارة الذمة  .٣
  .فيها تأخري األجرة وال تأجيلهاسلم يف املنافع، ال جيوز 

ألنَّ اإلجارة قد تكون على عني كآجرتك هذه الدآبة بكذا، أو على الذمـة  
  .ألزمت ذمتك محلي إىل مكة بكذا وكذا: مثل

وكذلك ال تبطلُ ببيع العني . ألا عقد الزم، وعقد معاوضة على شيٍء يقبل النقل) ١(
اً باإلجارة، ألنه اشتراها مسلوبة املنفعة مـدة  املؤجرة، وال خيار للمشتري إن كان عامل

  .اإلجارة
  .وكذلك بغصبها) ٢(
ألن يد املستأجر يد أمني، ومع ذلك إذا ادعى الرد على املـؤجر مل يصـدق إال   ) ٣(

ق بيمينه إال املـرن،  أن كلَّ أمني ادعى الرد على من ائتمنه صد[ ، ألن القاعدة ةببين
  ].واملستأجر

  .ضرب الدآبة فوق العادة، أو أركبها شخصاً أثقل مثل إن) ٤(
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  )١(فصل يف اجلعالة
  .............................................. )٢(واجلعالةُ جائزةٌ

  .يم، وهو األفصح، وإن كان األكثر على األلسنة الفتحبكسر اجل) ١(
ام عـوضٍ  التز: واصطالحاً. اسم مل يجعل لإلنسان على شيء: لغةال وهي يف

  .معلوم على عملٍ معني
وبعض الفقهاء يذكروا بعد اإلجارة الشـتراكهما يف غالـب األحكـام،    

  :واجلعالة ختالف اإلجارة يف مخسة أحكام
  .صحتها على عملٍ جمهول عسر علمه كرد الضآلة، واآلبق .١
 .صحتها مع غري معني كأن يقول من رد علي ضاليت فله علي كذا وكذا .٢

 .ئزة من الطرفنيكوا جا .٣

 .كون العامل ال يستحق اجلعل إال بعد متام العمل .٤

 .عدم اشتراط القبول .٥

  .)١(﴾]��\��[���^��_﴿: واألصل فيها قوله تعاىل
  .عملٌ، وجعلٌ، وصيغةٌ، وعاقد: وهلا أربعة أركان

)٢ (ول له فسخها قبل متام العملعمن الطرفني، فلكل من اجلاعل وا.  
  :والفسخ له حاالت

إن فسخ اجلاعل أو العامل قبل الشروع يف العمل فال شيء له، ألنه مل يعمـل   .١
 .شيئاً

  

                                                           

  .٧٢: يوسف )١(
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، فإنْ ردها راد )٣(عوضاً معلوماً )٢(يف رد ضالَّته )١(وهي أنْ يشرطَ
  .)٤(استحق ذلك العوض املشروط

إن فسخ العاملُ بعد الشروع يف العمل فال شيء له أيضاً، ألنه مل حيصل غرض  .٢
 .اجلاعل

ه العامل، ألن لن فسخ اجلاعل بعد الشروع يف العمل فعليه أجرة املثل ملا عمإ .٣
  .عمله وقع حمترماً فال يفوت عليه بالفسخ

  .أي أن يلتزم الشخص ولو غري املالك) ١(
ومثلها اخلياطة، والبناء، وختليص املال من الغاضب أو الظامل، وختليص احملبـوس  ) ٢(

  .ظلماً
من رد علي عبـدي  : نه، فإن مل يكن معلوماً كأن قالوهو شرط الستحقاق عي) ٣(

  .اآلبق فله ما يرضيه، وحنو ذلك فله أجرة املثل
  :من رد الضالة ال خيلو من أمرين) ٤(

أن يردها من املكان املعني أو أبعد، فله اجلُعل املشروط وال زيادة عليه، مثالـه   .١
له مئة ألف ريال، فردهـا  من رد ناقيت الضالة من وادي العني ف: إن قال رجل

 .رجلٌ من وادي العني أو أبعد منه

  .إن ردها من مكان أقرب من املكان املعني فله قسطه .٢
  .وال يستحق العامل اجلُعل إال بعد تسليمه املردود

وال ميلك العامل حبسها حىت يقبض اجلُعل، ألنه مل يستحقه بعـد، ألنـه ال   
  .يستحقه إال بالتسليم كما سبق
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  واملخابرة )١(املزارعة فصل يف
معاملة املالك غريه على أرض ليزرعها ببعض ما خيرج منها، : وهي يف االصطالح) ١(

  .والبذر من املالك
ـى عـن   : "�أن النيب  �وهي ال تصح، ملا جاء عن ثابت بن الضحاك 

فإن وقعت فالثمر للمالك، وللعامل أجرة عمله ودوابـه  . )١("املزارعة، وأمر باملؤاجرة
  .آالتهو

رضـي اهللا   –ملا جاء عن ابن عمر  ،ومذهب احلنابلة والبخاري أا صحيحة
، )٢(عامل يهود خيرب على شطرِ ما خيرج منها من مثـر أو زرع  �أنَّ النيب  –عنهما 

دفع خنل خيرب وأرضها على أن يعملوها من أمواهلم، وهلم شطر  �أن النيب : ويف رواية
  .)٣(مثرها

آثاراً كثرية منها ما جاء عن قيس بـن   -رمحه اهللا  – وذكر اإلمام البخاري
ما باملدينة من آل بيت هجرة إال يزارعون على الثلث أو : أنه قال �مسلم عن جعفر 

  .)٤(الربع
وهو الصحيح واختاره اإلمام ابن املنذر والنووي، وعليه عمل املتأخرين مـن  

  .احلضارمة
وخبـرت األرض شـققتها    –لزرع ا –واملخابرة يف اللغة مأخذوه من اخلَبر 

  .للزراعة

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .سلمأخرجه م )٣(
  .أخرجه البخاري )٤(
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جزءاً معلوماً مـن   له ، وشرط)١(وإذا دفع إىل رجلٍ أرضاً ليزرعها
  .)٢(زرعها مل جيز

يف  )٣(وإن أكراه إياها بذهبٍ أو فضة، أو شرطَ له طعاماً معلومـاً 
  .ذمته جاز

رج منـها،  واصطالحاً هي معاملة املالك غريه على أرضٍ ليزرعها ببعض ما خي
  .والبذر من العامل

  .ى عن املخابرة �وهي ال تصح، ألنّ النيب 
  .فإن وقعت فالغلَّة للعامل، وللمالك أجرة األرض

  .على وجه املزارعة أو املخابرة) ١(
واملعىن يف عدم صحة املزارعة واملخابرة أن حتصيل منفعة األرض ممكن باإلجـارة  ) ٢(

رج منها مع الغرر كاملواشي، فإنه لو أعطـى شـخص   فلم جيز العمل عليها على ما خي
دآبة آلخر ليعمل عليها ببعض ما حيصل منها من أجرة وحنوها مل يصح، ألنـه ميكـن   
إجيار الدآبة فال حاجة إىل إيراد عقد عليها فيه غرر خبالف الشجر فإنه ال ميكن إجياره 

  .فجوزت املساقاة عليه للحاجة
  .تهقدره، وجنسه، ونوعه، وصف) ٣(
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  )١(فصل يف إحياء املوات
  ......، )٣(أن يكون احملى مسلماً: )٢(وإحياء األرض جائز بشرطني

  .)١(املراد بإحياء املوات عمارة األرض امليتة اليت ال مالك هلا، وال ينتفع ا أحد) ١(
من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لعـرق  : "�واألصل يف اإلحياء قول النيب 

  .)٢("ظامل حق
  :واألرض ال ختلو من أمور

  .أن تكون مملوكة ببيع أو هبة أو حنو ذلك .١
أن تكون موقوفة على احلقوق العامة كالشوارع، واألوقاف العامة كاملساجد،  .٢

 .واملدارس

أن تكون موقوفة على احلقوق اخلاصة كحرمي العامر، واألوقـاف اخلاصـة    .٣
 .جبماعة معينة

باإلحياء، أو بإقطاع اإلمـام  : بأحد أمرينأن تكون مواتاً، وهذه ال متلك إال  .٤
  .إياه

  .)٣("من أحيا أرضاً ميتة فله أجر: "�أي صحيح بل هو مستحب، لقول النيب ) ٢(
ولو غري مكلف ولو غري مميز، وحمل اشتراط كونه مسلماً إذا كانت األرض ببالد ) ٣(

  .اإلسالم، ألن إحياء الكافر يف بالد اإلسالم كاالستيالء
  

                                                           

خرج ذا القيد األرض اليت ال مالك هلا، ولكن ينتفع ا الناس كعرفة ومزدلفة ومىن، فال جيوز إحياء شيء من  )١(
  .هذه الثالثة، وجيب هدم ما فيها من العمارات

  .أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي )٢(
  .أخرجه النسائي )٣(
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  .)٢(مل جيرِ عليها ملك ملسلمٍ )١(األرض حرةًكون تأن 
  .)٥(عمارةً للمحيا )٤(ما كان يف العادة )٣(وصفةُ اإلحياء

قطعة منه، فال ميلكها  –منع  –وال يشترط إذن اإلمام يف اإلحياء إال إن محى 
  .إال بإذنه يف األصح

  .خالصة من امللكية) ١(
  .وال ذمي) ٢(

  :د ذلك خراباً، ال خيلو من حالتنيوما كان معموراً مث أصبح بع
أن يعرف صاحبه فهو له، أو لورثته من بعده، ولو كـان ذميـاً، وال ميلـك     .١

 .باإلحياء

فإن كانت العمارة إسالمية، فهو مالٌ ضائع أمـره  : إن مل يعرف مالكه فننظر .٢
إىل رأي اإلمام يف حفظه أو بيعه، وحفظ مثنه إىل ظهور مالكه إن كان يرجى 

  .فإن أيس من ذلك فهو لبيت املال يتصرف فيه اإلمام كيف شاءظهوره، 
ألنـه   ،، ملك باإلحياء–بأن كانت قبل البعثة  –فإن كانت العمارة جاهلية 

  .من املوات
  .أي كيفيته اليت يترتب عليها امللك) ٣(
  .اليت تعارف الناس عليها) ٤(
حيي األرض بشـروعه يف  ، ويتملك املُ)أن يهيء األرض ملا يريده منها(وضابطه ) ٥(

إحياء ما يقدر على إحيائه، ومل يزد على كفايته، أو نصب عليه العالمـات كنصـب   
لكن إن أحياءه  هله اإلمام فهو متحجر لذلك وهو أحق به من غري هاألحجار، أو أقطع

  .ريه ملكهغ
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، وأن )٣(لَ عن حاجتهأن يفض: )٢(بثالثة شرائط )١(وجيب بذل املاء
  ...................................، )٤(ليه غريه لنفِسه أو لبهيمتهحيتاج إ

أحيي أو اترك، : حتجره بال عذر، قال له اإلمامومن حتجر أرضاً وطالت مدة 
  .فإن طلب مهلةً أمهله مدةً قريبة برأي اإلمام

ـ ) ١( واملـاء  . اءأي التخلية بينه وبني طالبه، فال جيب بذل الدلو، واحلبل، وإخراج امل
  :على قسمني

ماء خمتص بشخص مللكه، أو الرتفاقه به بأن حفر بئراً مبوات فإنه أوىل : األول
  .به من غريه حىت يرحتل

ماء مباح، كماء األار، وعيون اجلبال، أو ماء بئرٍ حفرهـا الرجـل   : الثاين
: �الـنيب  لرتفاق املارة أو الناس فليس له أن مينع أحداً، والناس فيه سـواء، لقـول   

  .)١("املاء، والكأل، والنار: املسلمون شركاء يف ثالثة"
  .بل ستة) ٢(
تقـدم  و، وجب بذله حملتاج إليه يف احلـال  ستقبلاحلالة لكن إن احتاج اليه يف امل) ٣(

، وتقدم حاجة اآلدمي على حاجة ماشية )٢(حاجة صاحب املاء على غريه من اآلدميني
على شجرِ وزرعِ صاحب املـاء حلرمـة    )٣(ن احملترمصاحب املاء، وتقدم حاجة احليوا

  .الروح
  .وإن مل تصل احلاجة إىل الضرورة )٤(

                                                           

  .أخرجه أبو داود )١(
املراد باآلدمي هنا اآلدمي احملترم، وهو من ال جيوز قتله، أما من جيوز قتله كالزاين احملصن، وتارك الصالة بعـد   )٢(

  .أمر اإلمام له ا، واملرتد، واحلريب، فال جيب بذل املاء هلم
  .واملراد به هنا احليوان املأكول، وأما غريه فال جيب بذل املاء له )٣(
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  .خلَف يف بئرٍ أو عنيٍتمما يس )١(وأن يكونَ
املاء يف مقره، خبالف ما إذا أخذ املاء من مقره ووضعه يف إناٍء، أو صـهريجٍ، أو  ) ١(

  .ملعتمدفإنه ال جيب عليه بذله على الصحيح ا ،زيرٍ
  .أن يكون بقرب املاء كأل مباح ترعاه املاشية: الشرط الرابع

ال يمنع فضلُ املاء ليمنع بـه  : "�وإال فال جيب بذل املاء حينئذ، لقول النيب 
  .)١("فضل الكأل

أن املاشية إمنا ترعى بقرب املاء، فإذا منع من املاء فقد منع من : معىن احلديث
  .الكأل

مباحـاً كـالعيون،    اًءد مالك املاشية عند الكأل م جيأن ال: الشرطُ اخلامس
  .واألار، وإال فال جيب بذله

أن ال يكون على صاحب املاء ضرر بورود املاشية يف زرعه، : الشرط السادس
  .أو ماشيته وإال منعت لكن جيوز للرعاة استسقاء فضل املاء هلا

املاشية من حضورها  فإن توفرت الشروط وجب البذل للماء، واملراد به متكني
 �وإذا وجب البذل مل يجز أخذُ العوض عليه على الصحيح املعتمد ألن الـنيب  . للبئر

  .)٢(ى عن بيع فضل املاء
  
  
  
  

                                                           

  .مأخرجه البخاري ومسل )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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  )١(فصلٌ يف الوقف
جائز نتفع به مـع بقـاء   : بثالثة شرائط )٢(والوقفأن يكون مما ي

  ............، )٥(طعوفرعٍ ال ينق )٤(، وأنْ يكونَ على أصلٍ موجود)٣(عينه
حبس معنيٍ مملوك قابلٍ للنقل يمكن االنتفاع به مع بقاء : احلبس، واصطالحاً: لغة) ١(

صرف يف مباحٍ موجودعينه بقطع التصرف فيه على أن ي.  


��	���������﴿: واألصل فيه قوله تعـاىل ﴾)١( ،
ياء من صدقة جارية، أو إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالثة أش: "�وقول النيب 

  .)٢("علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له
  .واقف، وموقوف عليه، وموقوف، وصيغةٌ: وله أربعة أركان

  .أي صحيح بل هو مستحب للحديث السابق) ٢(
أن عمر ملك مئة سهم مـن خيـرب    –رضي اهللا عنهما  –ملا جاء عن ابن عمر ) ٣(

رسول اهللا، أصبت ماالً مل أُصب مثله قـط، وقـد   يا : اشتراها، فلما استجمعها قال
  .)٣(حبس األصل، وسبل الثمرة: أردت أن أتقرب به إىل اهللا، فقال

أن يكون معيناً غري مبهم، وأن يكون مملوكـاً  : ومما يشترط يف املوقوف أيضاً
  .للواقف، وأن يكون منفعته مباحة

عنيٍ كالفقراء، خرج بذلك الوقف علـى  يف احلال سواء كان معيناً كابنه أو غري م) ٤(
  .من سيولد للواقف

  .بل يدوم) ٥(
                                                           

  .٧٧: احلج )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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  .وأنْ ال يكون يف حمظور
  .يلٍضوتف وتأخريٍ وتسويةمن تقدميٍ  )١(وهو على ما شرطَ الواقف

تباع ما شرطه الواقف  اأي أن املوقوف من حيث االستحقاق، وصرف غلِّته على ) ١(
شرطُ الواقف : [يه الصيغة من الشروط، لذلك يقولونيف صيغته، فالعربة مبا اشتملت عل

وإمنا عملَ بشرط الواقف مع خروج املوقوف عن ملكه نظراً للوفاء ، ]كشرط الشارع
  .بغرضه الذي مكنه الشارع فيه

عدالة : والقول قول الواقف يف شرط النظر لنفِسه أو لغريه، ويشترط يف الناظر

�������¡��¢��﴿: ملقصود منه، لقولـه تعـاىل  باطنة، وكفاية يف التصرف ا

¤��£﴾)١(.  
عمارة املوقوف، وإجارته، وحفظ أصله، ومجع غلته وقسمتها : ووظيفة الناظر

  .على مستحقيها
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٢٦: القصص )١(
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  )١(فصل يف اهلبة
ه٢(وكلُّ ما جاز بيعه جازت هبت(اهلبة وال تلزم ،)٤(إال بالقبض )٣(،  

ي مرورها من جانب إىل جانـب، وسـميت   مأخوذة من هبوب الريح، وه: لغة) ١(
هي متليك تطـوع يف  : واصطالحاً. بذلك ألنه متر من يد الواهب إىل يد املوهوب له

  .احلياة

¿����Á��À﴿: واهلبة مندوبة بالكتاب والسنة واإلمجاع، قـال تعـاىل  

ÃÂ﴾)١( ادوا حتابوا": �، واهلبة بر ومعروف، وأما يف السنة قول النيب")٢(.  
  .واهب، وموهوب له، وموهوب، وصيغة: ة هلا أربعة أركانواهلب

  .ألا متليك ناجز كالبيع) ٢(
باملعىن األعم الشامل للصدقة، واهلدية، ولو كانت اهلبة من أصلٍ لفرعٍ فال متلـك  ) ٣(

  .إال بالقبض
ال بالعقد، ألا عقد إرفاق كالقرض فال متلك وال تلزم إال بالقبض، ملا جـاء أن  ) ٤(
إين ألرى النجاشي قد : أهدى للنجاشي ثالثني أوقية مسكاً، مث قال ألم سلمة �لنيب ا

مات، وال أرى اهلدية اليت أُهديت إليه إال سترد، فإذا ردت إيلَّ فهي لك، فكان األمر 
  .)٣(بني أزواجه ومل يخص أم سلمة ا �كذلك لكن ملا ردت قسمها النيب 

البيع لكن ال يكفي هنا التخلية، وال الوضع بني وصفة قبض اهلبة كالقبض يف 
  .يديه بغري إذنه، ألنه غري مستحق للقبض خبالف البيع

                                                           

  .٢: املائدة )١(
  .أخرجه البخاري يف األدب املفرد )٢(
  .أخرجه أمحد، واحلاكم )٣(
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، إال أن )٣(مل يكن للواهبِ أن يرجـع فيهـا   )٢(املوهوب له )١(وإذا قبضها
  .)٤(يكون والداً

وليس للموهوب له قبض اهلبة بغري إذن الواهب، فإن قبضها بغري إذنه فيجب 
  .ا إن بقيت، وبدهلا إن تلفتعليه رده

  .أي اهلبة، أو اهلدية، أو الصدقة) ١(
  .–بإذن الواهب  –أو وارثه، أو وليه ) ٢(
  .)١("العائد يف هبته كالكلب يعود يف قيئه: "�لقول النيب ) ٣(
وإن عال، النتفاء التهمة عنهم فال يرجعون إال حلاجة ومصلحة لقـوة شـفقتهم   ) ٤(

ال حيل لرجلٍ أن يعطي عطيةً، أو يهب هبةً فريجع : "�قول النيب ول. خبالف األجانب
  .)٢("فيها إال الوالد فيما يعطي لولده

وإن عاد إليه بعد وكذا باسـتهالك   –وميتنع الرجوع بزوال امللك عن الفرع 
  .كأن تفرخ البيض، أو نبت احلب –املوهوب 

بأن يسوي بني الذكور واإلناث ويسن للوالد وإن عال العدل يف عطية أوالده 
اتقـوا  : "�لقول النيب  ،فيها، وكذا يف سائر وجوه اإلكرام حىت يف التقبيل والبشاشة

  .، ويكره ترك العدل"اهللا واعدلوا بني أوالدكم
ويسن التسوية بينهم عند استواء احلاجة أو عدمها وإال فال يكـره تركـه،   

  .ائر املعاصيوكذلك عند عدم عذر كعقوق وحنوه من س
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وهو صحيح )٢(
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كان للمعمرِ أو للمرقَبِ ولورثته مـن   )١(عمر شيئاً أو أرقَبهوإذا أ
ه٢(بعد(.  

العمري والرقيب من ألفاظ اهلبة لكنها صيغة خمصوصة فالعمري من العمر لـذكر  ) ١(
  .لفظ العمر فيها، والرقيب من الرقوب ألنَّ كالً منهما يرقُب موت صاحبه

: أعمرتك هذه الدار، أي جعلتها لك عمرك، وكذلك لو قال: يمثال العمر
وهبتك هذا عمرك أو حياتك أو ما عشت.  

أرقبتك هذه الدار، أي جعلتها لك رقىب، فإن مت قبلي عـادت  : مثال الرقيب
  .إيلَّ، وإن مت قبلك استقرت لك

بلفـظ   –أو للمرقَبِ  أي إذا قبلَ وقبض كان ذلك الشيء الدار، أو العبد للمعمرِ) ٢(
. )١("العمري مرياث ألهلـها : "�لقول النيب  ،ولورثته من بعده –اسم املفعول فيهما 

أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبِه فإا للذي يعطاها ال ترجع إىل الـذي  : "�ولقوله 
رقبوا ال تعمروا، وال ت: "�ولقوله . )٢("أعطاها، ألنه أعطى عطاء وقعت فيه املواريث

  .)٣("فمن أعمر شيئاً، أو أرقبه فهو لورثته
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه أصحاب السنن )٢(
ال تعمروا، وال ترقبوا طمعاً يف أن يعود إليكم فإن مصريه املـرياث لورثـة   : أخرجه أبو داود، ومعىن احلديث )٣(

  .املُعمر أو املُرقَب
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  )١(فصل يف اللُّقَطة
د٢(إذا وج(   ٍأو طريـق ،لقطةً يف مـوات)أو )٤(فلـه أخـذها   )٣ ،

  .)٦(، وأخذُها أوىل من تركها إن كان على ثقة من القيام ا)٥(تركها
أو غفلـة   ما ضاع من مالكـه بسـقوط  : واصطالحاً. اسم للشيء املُلتقط: لغة) ١(

  .وحنومها
احلر، ألن الرقيق ال يصح التقاطه بغري إذن سيده، ألن اللقطة أوهلا يف معىن األمانة ) ٢(

  .والوالية، وآخرها يف معىن التملك، والرقيق ليس من أهل الوالية والتملك
  .سواء كان احلر بالغاً أم ال، عاقالً أم جمنوناً، عدالً أم فاسقاً، مسلماً أم كافراً

خرج بذلك ما وجِد يف موضعٍ مملوك فليس بلقطة بل هو ملالكه إن ادعـاه، وإال  ) ٣(
ملن تلقى امللك عنه، وهكذا ينتهي األمر إىل احمليي فهو له وإن نفاه، ألنه ملَك األرض 

  .وما فيها باإلحياء، ومل خيرج عن ملكه، ألنه ال يتبع األرض يف البيع على املعتمد
مل تتحقق، وألنّ األصل عدمها، وعليه االحتراز والتحفظ من أن يقع ألن خيانته ) ٤(

  .يف اخليانة
  .إن خشي من نفسه اخليانة يف املستقبل) ٥(
أي أن األخذ مستحب إن وثق بأمانة نفسه يف احلال واملستقبل، فإن علـم مـن   ) ٦(

 يثق بأمانة نفسه اخليانة يف احلال حرم عليه أخذها، وإن وثق بأمانة نفسه يف احلال، ومل
  .نفسه يف املستقبل كُرِه له أخذها

ويسن األشهاد على أخذها، وتعريف الشهود بشيٍء من صفاا، فإن ذكـر  
  .مجيع الصفات للشهود كُرِه ومل يضمنها ألم حمصرون وغري متهمني
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، )٣(وعاَءهـا : )٢(ستة أشياء )١(عرِفوإذا أخذها وجب عليه أن ي
  .....................، )٧(، وعددها)٦(، وجنسها)٥(َءها، ووكا)٤(وعفاصها

  :معرفة هذه األشياء هلا حالتان) ١(
 –رمحـه اهللا   –وهذا سنة كما هو املعتمد، وما ذكر املصنف : عقب األخذ .١

 .من الوجوب عقب األخذ ضعيف

  .وهذا واجب ليعرف ما يدخل يف ضمانه: عند التملك .٢
  .بل مثانية) ٢(
  .أي ظرفها) ٣(
أنـه  : �وهو اجللد الذي يلبس رأس القارورة، ملا جاء عن زيد بن خالد اجلهين ) ٤(

اعرف عفاصـها ووكاءهـا مث   : فسأله عن اللقطة، فقال �جاء رجل إىل رسول اهللا 
هي لـك أو  : فضالة الغنم، قال: عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإال فشأنك ا، قال

معها حذاؤها وسـقاؤها،  !! مالك وماهلا: فضالة اإلبل؟ قال: ألخيك أو للذئب، قال
  .)١(.ترِد املاء وتأكل الشجر حىت يلقاها ربها

  .وهو اخليط الذي تربط به) ٥(
  .من ذهب أو فضة، وحنو ذلك) ٦(
فـأخربه   �ملا جاء عن أُيب بن كعب أنه وجد صرةً فيها دنانري فأتى ا إىل النيب ) ٧(

ء صاحبها يعرف عددها، ووكاءها، فادفعها إليـه، وإال  عرفها حوالً، فإذا جا: "فقال
  .)٢("فاستمتع ا

  
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  .)٢(، وحيفظها يف حرز مثلها)١(ووزا
  .......، )٥(على أبواب املساجد )٤(عرفها سنةً )٣(كهامث إذا أراد متلّ

وكذلك يعرف صفتها . وكذا كيلها إن كانت مكيلة، وذرعها إن كانت مذروعة) ١(
  .حنومهامن صحة وتكسري و

، وأما باقي الصفات )العفاص، والوكاء، والعدد(والصفات اليت ورد ا النص 
 .بالقياس، ألا صفات تتميز ا فأشبهت املنصوص عليها

  .بعد أن يعرف ما سبق من الصفات، إىل أن يظهر مالكها ألا أمانة، ووالية) ٢(
  .بعد األخذ، ومعرفة ما سبق) ٣(
، فإن أخذها للحفظ، ومل يرد أن يتملكها، فإنه جيب )١(قريةوجوباً إن مل تكن ح) ٤(

  .عليه أيضاً أن يعرفها على املعتمد
  .وال جيوز تأخري التعريف تأخرياً يفوت معرفة املالك

وميتنع التعريف . ويعرفها املُلتقط بنفسه أو نائبه، مع ذكر زمن وجدان اللقطة
لم ا يأخذها بل ميتنع عليه اإلشهاد على من غلب على ظنه أن السلطان أو نائبه إذا ع

  .حينئذ، وتكون اللقطة أمانة بيده أبداً
عرف أقل من وجيب التعريف سنة ألن القوافل ال تتأخر فيها غالباً، وألنه لو ي

سنة لضاعت أموال الناس، ولو جعلَ التعريف أبداً المتنع الناس من التقاطها فكان يف 
  .نياعتبار السنة مصلحةً للفريق

  مــن: "�ف يف املسجد لقول البين وال تعر. ألنَّ ذلك أقرب لوجود صاحبها) ٥(
  

                                                           

فمـن  .  يكثر أسفه عليه، وال يطول طلبه له غالباًهو ما يغلب على الظن أن فاقده ال: والشيء احلقري ضابطه) ١(
  .التقطه فإنه ال يعرفه سنة بل يعرفه زمناً يظن أن فاقده يعرف عنه بعد ذلك الزمن
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 )٢(، فإن مل جيد صاحبها كان له أن يتملّكها)١(ويف املوضع الذي وجدها فيه
  .)٣(بشرط الضمان

  :واللقطةُ على أربعة أضربٍ
  .)٤(ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة فهذا حكمه: أحدها

  .)١("ال ردها اهللا عليك: تموه ينشد ضالة يف املسجد فقولوارأي
  .يكون صحراء أو مكاناً خالياًأن ألن غالب الظن وجود صاحبها فيه إال ) ١(
لقطة احلرم ال جيوز التقاطها إال للحفظ، وجيب تعريفها أبـداً وإذا أراد الالقـط   ) ٢(

إنَّ هـذا البلـد   : "�قول النيب ل ،سفراً دفعها للحاكم أو ألمني، فإن سافر ا ضمنها
حرمه اهللا يوم خلق السماوات واألرض ال يعضد شوكُه، وال ينفّر صيده، وال يلـتقطُ  

  .)٢("لقطَته إال من عرفها
إذا ظهر مالكها، وال ميلكها مبجرد مضي مدة التعريف، بل البد من لفظ يـدلُّ  ) ٣(

  .على التملك كتملكت هذه اللقطة
لتقاطها الالقط ليحفظها ملالكها ال ليتملكها، مل يلـزم الالقـط مبؤنـة    وإن ا

  .التعريف بل يرتبها القاضي من بيت املال، أو يقترضها الالقط على املالك
  .وإن أخذها ليتملكها، فمؤنة التعريف على الالقط

  .وإن أطلق النية ومل يعني احلفظ أو التملك فحكمها كاحلالة األوىل
  .بق بيان من تعريفها ومتلكهاأي ما س) ٤(
  

                                                           

  .أخرجه أبو داود، وهو صحيح )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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، أو )١(ما ال يبقى كالطعام الرطبِ فهو خمير بني أكله وغُرمه: الثاين
وحفظ مثنِه ٢(بيعه(.  
ما يبقى بعالج كالرطب فيفعل ما فيه املصلحةُ من بيعـه  : الثالث

هوحفظ ه٣(وحفظ مثنه، أو جتفيف(.  
  :ن وهو ضربانما حيتاج إىل نفقة كاحليوا: الرابع

٤(حيوانٌ ال ميتنع بنفِسه( هبني أكل فهو خمري)٥(   وغُـرم مثنِـه)أو )٦ ،
وحفظَ مثنِه هوالتطوع باإلنفاق عليه، أو بيع ه٧(ترك(.  

بنفِسه ٨(وحيوانٌ ميتنع( كهريف الصحراء ت هدفإن وج)٩( ..........  
  .أي مثلُه يف املثلي، أو قيمته يف القيمي) ١(
  .إىل ظهور مالكه، أو تعريفه سنة مث يتملك الثمن) ٢(
إن تربع امللتقط بالتجفيف، وإال فيبيع بعضه بإذن احلاكم وينفقه علـى جتفيـف   ) ٣(

  .الباقي
  .من صغار السبع كالغنم والعجل) ٤(
)٥ (هبعد متلّك.  
عليه ألنه يضيع إن تركه، ويشق  ،يوم التملك ال األكل هذا إن وجده يف صحراء) ٦(

  .نقله إن نقَله، أما إن وجده يف عمران فليس له ذلك لسهولة البيع يف العمران
  .ويعرفها مث يتملك الثمن) ٧(
  .من صغار السباع كبعري، وفرس) ٨(
وحرم التقاطه للتملك، فإن أخذه للتملك ضمنه بدفعه للقاضي ال برده يف مكانه، ) ٩(

نٍ بالرعي إىل أن جيده مالكــه، وألنّغستألنه مصونٌ باالمتناع من صغار السباع م  



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

  .)١(وإن وجده يف احلضرِ فهو خمير بني األشياء الثالثة فيه
طروق الناس يف الصحراء ال يعم فال ميتد إليه أيدي اخلونة لكن إن أخـذه للحفـظ   

  .فيجوز لئال يضيع بأخذ اخلائن له
لو للتملك زمن أمنٍ أو زمن ـبٍ،  ينئد وحيف مثل القرية أو البلدة، فيجوز لقطه ) ١(

وإمنا جاز لقطه يف احلضر للتملك مع األمن لئال يضيع بامتداد األيدي اخلائنة إليـه يف  
  : بني ثالثة أموررياحلضر، فهو خم

  .نفاق عليه، أو بيعه وحفظ مثنهرم مثنه، أو تركه، والتطوع باإلأكله وغُ
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  )١(فصل يف اللقيط
 )٤(وكفالتـه  )٣(وتربيتـه  )٢(د لقيطٌ بقارعة الطريق فأخذُهإذا وجِ

  .)٦(على الكفاية )٥(واجبةٌ
صيب أو جمنون ال كافـل لـه   : مأخوذ من اللقط، وهو األخذ، واصطالحاً: لغة) ١(

  .معلوم
  .)٢(، ومنبوذاً)١(ويسمى أيضاً ملقوطاً، ودعياً

)٢ (أي لقطُه.  
  .أي تعهده مبا يصلحه) ٣(
  .عطف عام على خاص لشملها حلفظه، وما يصلحه) ٤(
ووجب لقطه حلفظ نفسه ونسبِه، وألنه آدمي حمترم فوجب حفظُه كاملضـطر إىل  ) ٥(

طعام غريِه.  
  .إن علم به أكثر من واحد، لكن إن علم به واحد فقط تعين عليه) ٦(

ط، ولو كان وجيب يف األصح اإلشهاد على التقاطه خوفاً من أن يسترقَه الالق
والغرض من اإلشهاد حفظ . ظاهر العدالة، وكذلك يشهد على املال إن كان معه مال

فإن مل يشهد مل تثبت له والية احلفظ بل ينـزعه منـه احلـاكم   . حرية اللقيط ونسبه
  .وجوباً

  .، القطٌ، ملقوطٌ–أخذه  –لقط لُغوي : واللقطُ الشرعي له ثالثة أركان
  
  

                                                           

  .ألن غريه قد يدعيه )١(
  .أي مطروحاً )٢(
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أنفَـق عليـه    )٢(، فإن وجِد معه مالٌ)١(د حر أمنيوال يقر إال يف ي
  .)٤(، وإن مل يوجد معه مالٌ فنفقته يف بيت املال)٣(احلاكم منه

  :يشترط يف الالقط ما يأيت) ١(
  .فال يصح التقاط العبد، ألن احلضانة والية، والعبد ليس من أهلها. احلرية .١
 .وا من أهل الواليةالرشد فال يصح لقط الصيب وانون ألم ليس .٢

 .فال يصح لقط الكافر والفاسق: العدالة .٣

  .فإن اختل شرطٌ من هذه الشروط فإن على احلاكم نزع اللقيط منه
)٢ ( كالدنانري عليه أو حتته أو ملفوفة عليه، خبالف إذا كان املال موضوعاً بقربِه هخيص

  .فإنه ليس له كالبعيد
كم، ألن والية املال ال تثبت لغري األب واجلد مـن  وال ينفق امللتقط إال بإذن احلا) ٣(

  .األقارب بل يقوم احلاكم مقامهما عند فقدمها ولو مع وجود غريمها من األقارب
شهد عليه يف كلِّ مرةفإن مل يوجد احلاكم أنفق الالقطُ على اللقيط، وي.  

مـا  : ب فقـال ملا جاء أن سنين الضمري وجد منبوذاً فجاء به إىل عمر بن اخلطا) ٤(
يـا أمـري   : وجدا ضائعة فأخذا، فقال عريفه: محلك على أخذ هذه النسمة؟ فقال

  .)١(اذهب فهو حر، ولك والؤه، وعلينا نفقته: املؤمنني، إنه رجل صاحل، فقال
واللقيط يف دار اإلسالم أو ما أُحلق ا مسلم تبعاً للدار إال أن أقام كافر بينـةً  

  .النسب والدين فيكون كافراًبنسبِه فيتبعه يف 
  .ولو وجِد اللقيط بدار الكفر اليت ال مسلم ا فهو كافر

  
  

                                                           

  .أخرجه مالك، والشافعي )١(
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......................................................................  
ألن غالب الناس أحـرار إال أن   ،واللقيط حر وإن ادعى رقه الالقط أو غريه

رق كاإلرث أو الشراء، فتشهد البينة بأنه رقيق لفـالن  تقام برقِّه بينة متعرضة لسبب ال
ورثه من أبيه، أو اشتراه فال يكفى مطلق امللك، ألنه ميكن أن يعتمد الشـاهد ظـاهر   

  .اليد
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  )١(فصل يف الوديعة
  ...........................) ٣(، ويستحب قبولُها)٢(والوديعةُ أمانةٌ

: واصطالحاً. دعة أي الشيء املوضوع عند غري صاحبه للحفظهي العني املو: لغة) ١(
  .هي استنابة يف حفظ مالٍ

¨��©������ª»��¬��®�����°���﴿: واألصـل فيهـا قولـه تعـاىل    

آية املنافق ثالث إذا حدثَ كذب، وإذا وعد أخلف وإذا : "�، وقول النيب )١(﴾±
  .)٢("اؤمتن خان

  .وصيغةٌ، ومودع، ووديعوديعةٌ، : وعقد الوديعة له أربعة أركان
يف يد املودع، واملراد أنّ األمانة أصل فيها، ألن القصد منها احلفظ فـإن عـرض   ) ٢(

  .عارض أوجب الضمان فعلى خالف األصل
: وينبين على هذا األصل أن املودع يقبل قوله يف رد الوديعة بيمينه، لقوله تعاىل

﴿S��R��Q��P﴾)يذكر إشهاد فدلَّ ذلك علـى أن   ، فأمر اهللا بالرد ومل)٣

�������﴿: قوله مقبول، ألنه لو مل يكن مقبوالً ألمر باإلشهاد كما يف قوله تعـاىل 

�����������﴾)٤(.  

  .)٥(﴾¿��ÃÂ��Á��À﴿: هذا هو األصل فيها لقوله تعاىل) ٣(
                                                           

  .٥٨: النساء )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .٢٨٣: البقرة )٣(
  .٦: النساء )٤(
  .٢: املائدة )٥(
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بالتعدي، وقـول  إال ، وال يضمن )١( غريهمثَّملن قام باألمانة فيها إن كان 
عاملُودها على املود٢(ع مقبولٌ يف رد(زِ مثلهاروعليه أن حيفظها يف ح ،)٣( ،

  .)٤(عليها حىت تلفت ضمن ةوإذا طولب ا فلم يخرجها مع القدر
  :وتعتريها األحكام اخلمسة) ١(

 .يستحب قبوهلا ملن قدر على حفظها، ووثق بأمانة نفسه، حاالً وماالً .١

 .يعرضها للتلف هحيرم قبوهلا إن عجز عن حفظها، ألن .٢

يكره قبوهلا إن قدر على حفظها يف احلال لكـن مل يثـق بأمانـة نفسـه يف      .٣
 .املستقبل

يباح قبوهلا إن علم املالك بعجز املودع عن حفظها، أو بعدم وثوق املـودع   .٤
 .بأمانة نفسه يف املستقبل

  .جيب قبوهلا إن مل يكن هناك غريه، وخشي ضياعها .٥
ذا كل أمني ادعى الرد على من ائتمنه فإنه يصدق بيمينـه  بيمينه كما تقدم، وهك) ٢(

كوكيل، وشريك، وعامل قراض، وجابٍ يف رد ما جباه على من استأجره للجباية إال 
املرن، واملستأجر فإما ال يصدقان يف الرد على الراهن واملؤجر ألما أخـذا العـني   

  .لغرض أنفسهما
ى التلف، ويصدق بيمينه وإن مل يـذكر  وكذلك قول األمني مقبول يف دعو

  .سبباً أصالً، وال يلزم ببيانه
  .فإن حفظها يف غري حرز مثلها مث تلفت ضمن) ٣(
يعلم منه أن الوديعة عقد جائز غري الزمٍ، فللمودع االسترداد، وللمودع الـرد يف  ) ٤(

  .أي وقت، ألن املودع مالك للوديعة، وأما املودع متربع باحلفظ
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......................................................................  
وليس للمودع تأخري الرد لإلشهاد عليه، ألنه يصدق يف الـرد بيمينـه إال إن   
كان الطالب للوديعة ممن ال يقبل قول املودع يف الرد عليه بيمينه كالوكيـل املـودع،   

  .شهادووارثه فيعذر يف تأخري الرد لإل
  .وينفسخ عقد الوديعة، مبا ينفسخ به عقد الوكالة
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        ))))٢٢٢٢((((والوصاياوالوصاياوالوصاياوالوصايا    ))))١١١١((((كتاب الفرائضكتاب الفرائضكتاب الفرائضكتاب الفرائض
، )٤(االبن، وابن االبن وإن سـفَلَ : )٣(الوارثونَ من الرجالِ عشرةٌ

، والعم، وابـن  )٥(األب، واجلد وإن عال، واألخ، وابن األخِ وإن تراخى
  ................................................... ،)٦(العم وإن تباعدا

اسـم  : واصطالحاً. الفرائض مجع فريضة مبعىن مفروضة من الفرض وهو التقدير) ١(
  .نصيب مقدر ملستحقه

تـربع  : واصطالحاً. الوصايا مجع وصية، من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به) ٢(
  .حبقٍ مضاف ملا بعد املوت

االبـن، وابنـه وإن سـفل،    : تصار، أما بطريق البسط فخمسة عشربطريق االخ) ٣(
واألب، وأبوه وإن عال، واألخ الشقيق، واألخ ألب، واألخ ألم، وابن األخ الشـقيق،  
وابن األخ ألب، والعم ألبوين، والعم ألب، وابن العم ألبـوين، وابـن العـم ألب،    

  .والزوج، واملعتق
  .وهؤالء جممع على توريثهم

أمـا  . األب، واالبن، والزوج: كل الذكور فقط ورث منهم ثالثةولو اجتمع 
  .من بقي فمحجوب باإلمجاع

  .نزل: أي) ٤(
  .بعد، كابن ابن األخ: أي) ٥(
كعـم  : أنه ال فرق يف العم بني العـم القريـب  : واملعىن. العم املذكور وابنه: أي) ٦(

امليت، وابن عم أبيه، وابن عم  كعم أبيه، وعم جده، وكذلك ابن عم: امليت، والبعيد
  .جده
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وج١(والز(واملوىل املُعتق ،)٢(.  
من النساء سبع ٣(والوارثات( :  ،ـفَلَتاالبنِ وإن س وبنت ،البنت

  ...........................................وإن علَت،  )٤(واألم، واجلدةُ
)١ (ولو يف عدة رجعية.  
  .)٢(هلا )١(ورثَ بنت محزة من موىل �نه السيد، أل: أي) ٢(
البنت، وبنت االبن وإن سفل، واألم، : بطريق االختصار، أما بطريق البسط فعشر) ٣(

واجلدة ألب، واجلدة ألم وإن علتا، واألخت الشقيقة، واألخت ألب، واألخـت ألم،  
  .والزوجة، واملعتقة

وهؤالء أيضاً جممع على توريثهن.  
البنت، وبنـت االبـن،   : ناث فقط فالوارث منهن مخسولو اجتمع كل اإل

  .ا الباقي فمحجوبمواألم، واألخت لألبوين، والزوجة، أ
بأن اجتمع ) الذكور واإلناث(ولو اجتمع الذين ميكن اجتماعهم من الصنفني 

كل الذكور، وكل اإلناث، إال الزوجة فإا امليتة، أو كلّ اإلناث وكـل الـذكور إال   
  .يت ورث منهم يف املسألتني االبن، واألبوين، والبنت، وأحد الزوجنيالزوج فإنه امل

وكل من  . وكل من انفرد من الذكور حاز مجيع التركة إال الزوج واألخ لألم
  .انفرد من  اإلناث ال حيوز مجيع  املال إال املعتقة

ب وال فرق بني أن تكون اجلدة من جهة األم كأم األم، أو من جهة األب كأم األ) ٤(
كأم أيب األم فال ترث ألا مـن ذوي األرحـام،    نييأنثبشرط أن ال تديل بذكر بني 

  .وتسمى اجلدة الفاسدة
                                                           

  .عبد: أي )١(
  .أخرجه النسائي وابن ماجة )٢(
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قة)٢(، والزوجةُ)١(واُألختواملواالةُ املعت ،.  
  .الزوجان، واألبوان، وولد الصلبِ: مخسةٌ )٣(ومن ال يسقطُ حبالٍ

، )٧(، وأم الولـد )٦(ر، واملـدب )٥(العبد: )٤(ومن ال يرثُ حبالٍ سبعةٌ
  .........................................................، )٨(واملكاتب

  .سواء كانت شقيقة، أو ألب، أو ألم) ١(
  .ولو يف عدة رجعية) ٢(
ألـم يـدلون إىل امليـت     )٢(بالشخص )١(لكوم ال يحجبون حجب حرمان) ٣(

 بوالء، ألنه وإن أدىل إىل امليت بنفسه لكـن  بأنفسهم بنسب أو نكاح خبالف من أدىل
  .الوالء فرع النسب، واألصل مقدم على الفرع

إام وقت املـوت،  :  –رمحه اهللا  –بل مثانية، والثامن الذي مل يذكره املصنف ) ٤(
  .كموت املتوارثني بغرقٍ، أو حرقٍ، أو هدمٍ وجهِلَ األسبق

أربعة، ويعرب عـن األربعـة   : أن يقول –رمحه اهللا  –كان األخصر للمصنف 
  .األول بالرق

ألنه لو ورث كان املوروث لسيده، والسيد أجنيب من امليت فال ميكـن توريثـه،   ) ٥(
  .وكما أنه ال يرث فإنه ال يورث

  .املُعلق عتقه على موت سيده) ٦(
  .وهي األم اليت وطئها سيدها، ومحلت منه بولد) ٧(
  أن يأتيه مبقدار معني من املال، فإذا أداه أصبـحوهو الذي تعاقد مع سيده على ) ٨(

                                                           

  .لكن قد يحجبون حجب نقصان، ألنه يدخل على مجيع الورثة )١(
  .ولكن قد يحجبون حجب حرمان بالوصف كالقتل والرق، ألنه يدخل على مجيع الورثة )٢(
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  .)٣(، وأهل ملّتني)٢(، واملرتد)١(والقاتلُ
باتالعص ٤(وأقرب(........................................... :  

  .حراً
  .وهؤالء الثالثة مثله مثل العبد، لوجود الرق فيهم

  .)١("ليس للقاتل مرياث: "�لقوله ) ١(
 �يهودياً تنصر، وكما أن املرتد ال يرث فإنه ال يورث ملا جاء عـن بـردة   ولو ) ٢(

إىل رجل عرس بامرأة أبيه، فأمرين أن أضرب عنقه وأمخّـس   �يعىن رسول اهللا : قال
  .)٢(ماله

ال يرث املسلم الكافر، وال يرثُ الكافر : "�خمتلفتني، كاإلسالم والكفر، لقوله ) ٣(
  .)٣("املسلم

ر فتتوارثان، كيهودي من نصراين، أو نصـراين مـن جموسـي،    أما ملتا الكف
  .الكفر يف البطالن كملّة واحدة لوبالعكس، ألن مجيع مل

مجع عصبة، وهي مشتقة من التعصيب وهو املنع، ومسيت بذلك لتقوي بعضـهم  ) ٤(
  .ببعضٍ، ومنها العصابة ألا تشد الرأس

كل من ليس له سـهم  : وشرعاً والعصبة كل ذكر ليس بينه وبني امليت أنثى،
رث كل املال لو انفرد وما فضـل عـن أصـحاب    يمقدر يف امع على توريثهم، و

  .)٤("أحلقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو ألوىل رجل ذكر: "�الفروض، لقوله 

                                                           

  .أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة )١(
  .أخرجه أمحد، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
   .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
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١(االبن(همث ابن ،)٢(مث األب ،)٣(مث أبوه ،)٤(  لـألب وألم، مث األخ مث األخ ،
علـى هـذا     لألب، ابن األخِ لألبِ، مث العـم مث ابن ،األخِ لألبِ واألم

  .)٧(، فإن عدمت العصبات فاملوىل املُعتق)٦(، مث ابنه)٥(الترتيب
  .فبدأ باألوالد. اآلية )١(﴾������������﴿: لقوله تعاىل) ١(

������﴿: لقوله تعـاىل  ،وألن اهللا تعاىل أسقط تعصيب األب بالولد

، وإذا سقط به تعصيب األب فغريه )٢(﴾¤��¥���������¦��§��¨©����¡��¢��£�
  .من باب أوىل

  .وإن سفل كاالبن يف سائر األحكام) ٢(
  .به فقُدم لقُربه عليه بنفِسه، ومن عدا األب يديلألنه يعصبه وله والية ) ٣(
)٤ (األب وإن عال ما مل يكن معه إخوةٌ ألنه كاألبِ يف تعصيبِه أب.  
  .يقدم العم الشقيق على العم لألبف) ٥(
  .على ترتيب أبيه) ٦(
وامليت عتيق فالعصوبة ملن أعتقه رجالً كان أو امرأة، ألنَّ رجالً جاء برجـلٍ إىل  ) ٧(

إن تـرك  : "�إين اشتريته واعتقته فما أمر مرياثه؟ فقال : يا رسول اهللا: فقال �النيب 
  .)٤("الواليةُ ملن أعتق: "، ويف حديث آخر)٣("يةعصبةً فالعصوبة أحق، وإالّ فالوِال

  

                                                           

  .١١: النساء )١(
  .١١: النساء )٢(
  .أخرجه البيهقي، وعبدالرزاق )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
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النصـف، والربـع،   : والفروض املقدرةُ يف كتاب اِهللا تعاىل سـتةٌ 
سدوالثُلثان، والثُلثُ، والس ،نوالثُم.  

مخسة فرض فالنصف :١(البنت(االبن وبنت ،)مـن   )٢ واألخـت ،
٣(األبِ واألم(ِمن األب واألخت ،)٤(والز ،ولد إذا مل يكُن معه وج)٥( ....  

فإن مل يكن وارث انتقل ماله إىل بيت املال بشرط أن تكون مصارفه منتظمة 
  .على ما جاء به الشرع

����������������﴿: إذا انفرد عن جنس البنوة واألخوة، لقولـه تعـاىل  ) ١(

��﴾)١(.  
  .٣، وتنقيص )٢( قياساً على البنت باإلمجاع، وذلك إذا انفردت عن تعصيب) ٢(

��M��L��K���J��I��H﴿: إذا انفردت عن جنس البنوة واألخوة، لقوله تعاىل) ٣(

TS��R��Q��P��O��N﴾)٤(.  
  .عند عدم األخت من األبوين، لظاهر اآلية) ٤(

��D��C��B��A﴿: منه أو من غريه، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعـاىل ) ٥(
LK��J������I���H��G��F��E﴾)٥(.  

                                                           

  .١١: النساء )١(
  . ان معها أخ يف درجتها فإنه يعصبها ويكون هلا نصف ما حصل لهكما إذا ك ) ٢(

  . كما إذا كان معها بنت صلب فإن هلا معها السدس تكملة الثلثني) ٣(

  .١٧٦: النساء )٤(
  .١٢: النساء )٥(
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١(ابنٍ وال ولد(.  
، الزوجةُ )٣(، أو ولد االبِنِ)٢(الزوج مع الولَد: والربع فرض اثنني
مع عدم الولد ٤(أو الزوجات( ِاالبن أو ولد)٥(.  

والثُمن :إذا كان للزوجِ ولد والزوجات الزوجة ٦(فرض(  أو ولد
  .)٧(ابنٍ ذكراً أو أنثى

على أن ولد االبـن كولـد الصـلب يف    هلا وإن سفل، منه أو من غريه لإلمجاع ) ١(
  .حجب الزوج من النصف إىل الربع

��R��Q��P��O��N��M﴿: لزوجته منه أو من غريه، لقوله تعـاىل ) ٢(
UT�����S﴾)١(.  

  .هلا وإن سفل، منه أو من غريه) ٣(

^��_��`����e��d��c��b��a﴿: للــزوج، لقولــه تعــاىل) ٤(
gf﴾)٢(.  

  .هلا وإن سفل) ٥(

��l��k��j��i��h﴿: أو من غريها، لقولـه تعـاىل   للزوج، منها) ٦(
po��n��m﴾)٣(.  

  .له وإن سفل) ٧(
                                                           

  .١٢: النساء )١(
  .١٢: النساء )٢(
  .١٢: النساء )٣(
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أربعة واُألختنيِ من األبِ )٢(، وبنيت االبِن)١(البنتني: والثُلُثان فرض ،
٥(من األبِ )٤(، واألختني)٣(واُألم(.  

  ......................، )٦(األم إذا مل تحجب: والثُلثُ فرض اثننيِ
��������﴿: فأكثر، لقوله تعاىل) ١(������������� ��������������!��"﴾)١(.  
  .فأكثر) ٢(

[��^���������_��`����b��a﴿: فأكثر، أمـا األخـتني فلقولـه تعـاىل    ) ٣(

dc﴾)وأما يف األكثر فلقوله تعـاىل . )٢ :﴿������������������� ��������������!��"

��﴾)٣(.  
  .فأكثر) ٤(
  .تنيعند فقد الشقيق) ٥(
حجب نقصان، بأن مل يكن مليتها ولد وال ولد ابن وارثان، وال اثنان من اإلخوة ) ٦(

واألخوات للميت، سواء أكان أشقاء أم ال، حمجوبني بغريها كأخوين ألم مع جـد أم  

��ª»��¬��®��,��°��±��³��²´���&��¶��������¸�������¹﴿: ال، لقوله تعـاىل 

¼»��º﴾)٤(.  
  

                                                           

  .١١: النساء )١(
  .١٧٦: النساء )٢(
  .١١: النساء )٣(
  .١١: النساء )٤(
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  .)١(اإلخوة واألخوات من ولد األمولالثنني فصاعداً من 
سبعة فرض دسمع الولد: والس ٢(األم( ِاالبن أو ولد)واثـنني  )٣ ،

واألخوات ٤(فصاعداً من اإلخوة(ةوللجد ،)٥( عند عدمِ األم)٦(  ولبنـت ،
  .............................................................. )٧(االبنِ

  .)١(﴾��0��1��2��3/���.��-��,��+*﴿: له تعاىللقو) ١(

���������¡��¢��£��¤��﴿: ذكراً كان أو غريه، لقوله تعاىل) ٢(

©¨��§��¦���������¥﴾)٢(.  
  .وإن سفل) ٣(

  .)٣(﴾&��¶��������¸����º�����¹«¼﴿: لقوله تعاىل) ٤(
ـ   �شهدت النيب : قال �الوارثة، ألبٍ أو ألم، حلديث املغرية ) ٥( دة أعطـى اجل

  .)٤(السدس
  .وكذا اجلدتني فأكثر فإن يشتركن يف السدس

  .)٥(جعل للجدة السدس إذا مل تكن دوا أم �أن النيب  �حلديث بريدة ) ٦(
  .فأكثر) ٧(
  

                                                           

  .١٢: النساء )١(
  .١١: النساء )٢(
  .١١: النساء )٣(
  .أخرجه أبو داود والترمذي )٤(
  .أخرجه أبو داود والنسائي )٥(
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مع األخت مـن األبِ واألم،   من األبِ )٢(، ولألخت)١(مع بنت الصلبِ
٣(ولألبِ مع الولد( االبن أو ولد)٤(ع ند عدمِ األب، وللجد)٥( وللواحد ،

األم ٦(من ولد(.  
اتباألبِ )٧(وتسقُطُ اجلد واألجداد ،باألم.  

فيهـا، مث   ىسئلَ عن بنت، وبنت ابن، وأخت فقض �ألن أبا موسى األشعري ) ١(
للبنت النصف، : �أقضي فيها مبا قضى النيب : فقال �أرسل السائل إىل ابن مسعود 

١(دس تكملة الثلثني، وما بقي فلألختوالبنة االبن الس(.  
  .فأكثر) ٢(
  .ذكراً كان أو غريه) ٣(

���������¡��¢��£��¤��¥���������¦��﴿: وإن سفل، لقوله تعاىل) ٤(

©¨��§﴾)٢(.  
  .باإلمجاع) ٥(

~����)٣(��������������z��y}��|��{﴿: ذكراً كان أو غريه، لقوله تعـاىل ) ٦(
:��;��<����=��>��?��@��A����BC﴾)٤(.  

  .سواء كن لألم أو لألب) ٧(
  

                                                           

  .أخرجه البخاري، وأبو داود، والترمذي )١(
  .١١: النساء )٢(
  .هو الذي ليس له أصل أو فرع من الوارثني، وله أخ أو أخت من أمه: الكاللة )٣(
  .١٢: النساء )٤(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

األم ١(ويسقُطُ ولد( مع أربعة)٢( :الولد)٣(االبن وولد ،)واألبِ، )٤ ،
٥(واجلد(.  

مع ثالثة األبِ واألم واألب)٦(االبن، وابن االبنِ: ويسقُطُ ولد ،.  
  .)٨(ؤالء الثالثة وباألخِ من األبِ واألم )٧(ويسقُطُ ولد األبِ

، واألخ مـن  )١٠(، وابن االبـنِ )٩(االبن: أربعةٌ يعصبون أخوامو
  .)١١(األبِ واألم، واألخ من األبِ

  .ذكراً كان أو أنثى) ١(
  .أي بواحد منها) ٢(
  .ذكراً كان أو أنثى) ٣(
  .وإن سفل، ذكراً كان أو أنثى) ٤(
  .ألنَّ اهللا تعاىل جعل إرثه الكاللة) ٥(
  .وإن سفل) ٦(
  .األخ لألب: أي) ٧(
  .)١("أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجلٍ ذكر: "�لقوله ) ٨(

  .)٢(﴾��������������45��6��7���8﴿: لقوله تعاىل) ٩(
  .وإن سفل) ١٠(

  .)٣(﴾nm��l��k��j��i��h����g�����f��e﴿: لقوله تعاىل) ١١(
                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .١١: النساء )٢(
  .١٧٦: النساء )٣(
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، )٢(مـامِ ، وبنو األع)١(األعمام: وأربعةٌ يرثون دون أخواتهم وهم
  .)٤(، وعصبات املوىل املُعتق)٣(وبنو األخِ

: ومعها ابنتان، فقالت �ألبوين أو ألب، وذلك ألن امرأة من األنصار أتت النيب ) ١(
يا رسول اهللا، هاتان بنتا سعد بن الربيع، قُتلَ أبومها معك يوم أحد، وأخذ عنهما ماله، 

"��!��������������﴿: ، فـأنزل اهللا "ي اهللا يف ذلـك يقض: "وواهللا ال تنكحان وال مال هلما، فقال

��������������فدعاهم فأعطى البنتني الثلثني، واألم الثمن،  )١(﴾ �������
  .)٢(خذ الباقي: وقال للعم

  .ألبوين، أو ألب) ٢(
أما إرث األعمام وبين األعمام، وكذا بنو اإلخوة فألم عصبة، . ألبوين أو ألب) ٣(

نن من ذوي األرحام وأما أخوافأل.  
  .)٣("الوالء لُحمة كلحمة النسب، ال يباع وال يورث: "�لقوله ) ٤(
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .١١: النساء )١(
  .أخرجه أبو داود، وابن ماجة )٢(
  .أخرجه ابن خزمية، وابن حبان )٣(
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  )١(فصل يف الوصية
، )٥(واملعـدوم  )٤(، واملوجود)٣(واهولِ )٢(وجتوز الوصيةُ باملعلومِ

  ...................................................، )٦(وهي من الثلث
وصى الشيء بالشيء إذا وصله به، وسـميت  : إليصال، مأخذوة من قوهلما: لغة) ١(

  .الوصية الشرعية بذلك، ألن املوصي وصل خري دنياه خبري عقباه
تربع حبقِ مضاف ولو تقديراً ملا بعد املوت ليس بتـدبريٍ وال تعليـق   : وشرعاً

  .عتقٍ
  .موصٍ، وموصى له، وموصى به، وصيغة: وأركان الوصية أربعة

  .أي عيناً، وصفةً، وقدراً، وجنساً، ونوعاً سواء كان قليالً أم كثرياً) ٢(
أوصيت بشيٍء، ويصح أيضاً من باب أوىل بـاهول  : من كلِّ وجه كشيٍء مثاله) ٣(

والوصية باهول رفقاً بالنـاس  . ر أو اجلنسامن بعض الوجوه كأن يكون جمهول املقد
ألن املوصي حمسن.  

  .وماً أو جمهوالًسواء كان معل) ٤(
  .الوصية بثمر شجرة معينة قبل أن تثمرك) ٥(
ثُلث مال املوصي وقت املوت، ال وقت الوصية، الفاضل بعد الدين، واحلقـوق  ) ٦(

  .املتعلقة بالتركة
مرضـت عـام   : قال �والوصية من الثلث ملا جاء عن سعد بن أيب وقاص 

يا رسول اهللا، إن : يعودين، فقلت � الفتح مرضاً أشفيت منه على املوت، فأتاين النيب
  :الفثلثي مايل؟ ق: ال، قلت: له؟ قاليرثين إال ابنيت، فأوصي مبايل كما يل ماالً كثرياً، و
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على إجازة الورثة فوق ١(فإن زاد(.  
الثلث، والثلث كثري، إنك إن تـدع  : "ال، قلت فالثلث؟ قال: ال، قلت، فالشطر؟ قال
  .)١("ن تدعهم عالةً يتكففون الناسورثتك أغنياء خري من أ

، "الثلث، والثلث كثري: "�واألوىل أن ينقص املوصي عن الثلث، لقول النيب 
  .وتكره الزيادة على الثلث وهو املعتمد

ولو أجاز بعض الورثة فقط صح يف قدر حصته من الزائد، فإن مل يكـن وارثـاً   ) ١(
  .بطلت يف الزائد، ألن احلق للمسلمني فال جميز

أعطوا عمراً  :وإذا أوصى امليت بوصية أكثر من الثلث مرتبة مثل أن يقول زيد
مليون، مث بكراً مليون، وثلث التركة مليون واحد فقط فنعطى عمراً، ويوقف بكر إىل 

  .إجازة الورثة
وإذا أوصى امليت بوصية أكثر من الثلث غري مرتبة فإن الوصية تقسط علـى  

إذا : ة بني أرباب الديون عند ضيقها عن الوفاء ا كلها، مثالهاجلميع كما تقسط الترك
إذا مت اعطوا عمراً وبكراً وخالداً ثالثة ماليني : أوصى زيد لعمروٍ وبكرٍ وخالد فقال

أعطوا عمراً مليون ريال، واعطوا بكراً مليون ريال، واعطـوا خالـد   : ريال، أو قال
ريال فالثلث ثالمثائة ألف ريـال، فيعطـى    مليون ريال، وكانت التركة تسعمائة ألف

والزائد يوقف علـى  . عمر مئة ألف ريال، وبكر مئة ألف ريال، وخالد مئة ألف ريال
  .إجازة الورثة

ويشترط يف الوارث الذي يجيز أن يكون مطلق التصرف، ألنه تربع فالبد أن 
 أن يصري الوارث مطلـق  بالغاً، عاقالً، رشيداً، خمتاراً، وإال وقفت الوصية إىل: يكون

  .التصرف
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  .)٣(إال أن يجيزها باقي الورثة )٢(الوصية لوارث )١(وال جتوز
 ويف سبيل اهللا )٥(، لكل متملِّك)٤(وتصح الوصية من كلِّ بالغٍ عاقلٍ

  .)٦(تعاىل
  .املذهب أا تكره) ١(
ياسـاً  ، وق)١("إن اهللا أعطى كل ذي حقٍ حقه، فال وصية لوارث: "�لقول النيب ) ٢(

  .على الوصية ألجنيب بالزائد على الثلث
  .ألن الورثة أسقطوا حقهم برضا منهم) ٣(

ويأخذ حكم الوصية اهلبة يف مرض املوت، وابراءه من دين عليـه يف مـرض   
  .موته

الركن األول مـن  املوصي الذي هو إىل شروط  –رمحه اهللا  –هنا يشري املصنف ) ٤(
  .قل، واحلرية، واالختيارالبلوغ، والع: وهي ،أركان الوصية

أن : وهـي  ،إىل شروط الركن الثاين وهو املوصى لـه  –رمحه اهللا  –وهنا يشري ) ٥(
عدم املعصية وإن كـان  و، )٣(إن كان معيناً، وأن يكون معلوماً )٢(يكون أهالً للتملك

  .)٤(جهة
  .من وجوه الرب جهوأي يف أي ) ٦(
  

                                                           

  .–رضي اهللا عنهم  –أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عباس وأنس  )١(
يت ألنه ليس أهالً للتملك، وال لدآبة إال إن فسرها بالعلف ألن املقصود بالوصية مالكهـا  فال تصح الوصية مل )٢(

  .ألن العلف عليه
  .فال تصح ألحد الرجلني )٣(
  .فال تصح لكافر مبسلم، وال لعمارة كنيسة )٤(
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، )٢(اإلسـالم : خصالٍ إىل من اجتمعت فيه مخس )١(وتصح الوصيةُ
  .)٦(، واألمانةُ)٥(، واحلريةُ)٤(، والعقلُ)٣(والبلوغُ

هو إثبات تصرف مضاف ملا بعد : اإليصال، وشرعاً: مبعىن االيصاء، وهو يف اللغة) ١(
  .كاإليصاء بالقيام على أمر أطفاله، ورد الودائع، وقضاء الديون. املوت

  .ووصي، وموصى فيه، وصيغةموصٍ، : واإليصاء له أربعة أركان
فال جيوز أن يوصى املسلم إىل ذمي ألن الوصاية أمانة ووالية، وليس هـو مـن   ) ٢(

  .أهلها
ه ليس من أهل الوالية، وألنـه  فال جيوز أن يكون الوصي صبياً ولو كان مميزاً، ألن) ٣(

  .غريه رفكيف يلي أم ال يلي أمر نفسه
  .نفسه فكيف يكون متصرفاً لغريهعاجز عن التصرف ل ألن غري العاقل) ٤(
ألن العبد ال يصلح أن يتصرف يف مال ابنه فكيف يكون وصياً على غريه، وألنه ) ٥(

  .مشتغلٌ خبدمة سيده
  .فال جتوز الوصية إىل فاسقٍ، ألنه ليس من أهل الوالية) ٦(
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        ))))١١١١((((كتاب النكاحكتاب النكاحكتاب النكاحكتاب النكاح
  ............................... )٢(النكاح مستحب ملن حيتاج إليه

 –واملؤلف  .العبادات، والفرائض، والنكاح، واجلنايات: وهيأركان الفقه أربعة ) ١(
  .شرع يف بيان الركن الثالث منه وهو النكاح –رمحه اهللا 

الضم، وسمي النكاح نكاحاً ملا فيه من ضم أحـد الـزوجني   : والنكاح لغة
  .ويطلق يف اللغة على الوطء والعقد. لآلخر

  .عقد يتضمن إباحة وطٍء بلفظ نكاحٍ أو تزويج: لشرعويف ا
  :الناس يف النكاح على قسمني) ٢(

  :، وهذا له حالتان–حمتاج إليه  –تائق إليه : األول
، فإنه يستحب له أن يتزوج )١(إن كان جيد أهبة النكاح كمهر ونفقه وكسوة .١

ج، ومـن مل  يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو: "�لقول النيب 
  .)٢("يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

له ذلك خوفاً على ولده من  يستحبوهذا إذا مل يكن يف دار احلرب وإال فال 
  .الكفر واالسترقاق

إن كان عاجزاً عن مؤنة النكاح، فاألوىل يف حقه عـدم الـزواج، ويكسـر     .٢
ب عليه أن فإنه جي –الزنا  –شهوته بالصوم، وأما إذا خشي على نفسه العنت 

  .)٣(﴾��������������������﴿: يتزوج، لقوله تعاىل
  :غري تائق، وله حالتان: الثاين

                                                           

  .قة نفقة يوم وليلة النكاحاملراد باملهر املهر احلال ال املؤجل، واملراد بالكسوة كسوة فصل التمكني، واملراد بالنف )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .٢: الطالق )٣(
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، وال يـنكح  )٢(، وللعبد بني اثنتني)١(وجيوز للحر أن جيمع بني أربع حرائر
أمةً إال بشرطني )٣(احلر............................................... :  

ح فهذا يكره له النكاح ملا فيه من التزام ما ال يقدر على أن ال جيد أُهبة النكا .١
 .القيام به من غري حاجة

أن جيد مؤنة النكاح ولكنه غري حمتاج إليه وليس به علَّة متنعه من الوطء، فهذا  .٢
ال يكُره له النكاح لكن التخلي للعبادة له أفضل، وإال فالنكاح له أفضل لـئال  

  . الفواحشتفضي به البطالة والفراغ إىل 
: جيوز له أن جيمع بني أربع نسوة، لقولـه تعـاىل   �احلر كامل احلرية غري النيب ) ١(

﴿�������������~��}��|��{����z﴾)مســلمات أم   )١ سـواء كُـن ،
أمسك : "�أسلم وحتته عشرة نسوة، فقال له النيب  �كافرات، وملا جاء أن غيالن 

عوهذا باإلمجا. )٢("أربعاً، وفارق سائرهن.  
سواء كان العبد قناً، أو مدبراً، أو مبعضاً، أو مكاتباً فإنه جيوز له أن جيمـع بـني   ) ٢(

اثنتني سواء كانتا حرتني أم أمتني، ألن العبد على النصف من احلر، وال جيوز له أكثـر  
  .من ذلك

  .خبالف العبد اململوك ولو بعضاً، فإنه جيوز له أن يتزوج مملوكة) ٣(
ع احلر من التزوج باألمة ألنه سبب إرقاق الولد، ألن الولد يتبع والسبب يف من

  .األم يف الرق واحلرية
  .وولد األمة املتزوجة ملك ملالكها سواء كان زوجها حراً أم عبداً

                                                           

  .٣: النساء )١(
  .أخرجه الترمذي، وابن ماجة، وهو صحيح )٢(
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  .)٢(، وخوف العنت)١(عدم صداقِ احلرة
  ................................................ )٣(ونظر الرجلِ

)١ (    ،ـهوخادمـه، ولباس بيع مسـكنِه احلر كلّفأو فقدها، أو عدم رضاها، وال ي
  .ومركوبِه ألجل حتصيل صداق احلرة

  .بأن يغلب على ظنه الوقوع يف الزنا، أو احتمال ذلك) ٢(

��w��v��u��t��s��r﴿: والدليل على هذين الشرطني قوله تعاىل

x�����������y����������z����������{�����������|������������}��������~���������������������������

����� ...�¦����§������¨�������©�����ª��¬��«����®��������°�²��±������³

��´﴾)١(.  
  :–رمحه اهللا  –وزاد بعضهم شرطني آخرين غري اليت ذكرها املصنف 

 .أن ال يكون حتته حرة أو أمة بامللك أو النكاح .١

  .﴾�����������﴿: ينكحها، لقوله تعاىل إسالم األمة اليت .٢
ومن تزوج أمةً بالشروط السابقة مث أصبح موسراً فتزوج حرةً، فـإن نكـاح   

  ].يغتفر يف الدوام، ما ال يغتفر يف االبتداء [ األمة ال ينفسخ، ألنه 
  .)٢(البالغ العاقل سواء كان فحالً أم خصياً أم جمبوباً) ٣(
  

                                                           

  .٢٥: النساء )١(
والفحل هو صحيح الذكر واألنثيني، واخلصي هو صحيح الذكر مقطوع األنثيني، وابوب مقطوع الـذكر  )  ٢(

  .صحيح األنثيني
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  :ضربعلى سبعة أ )١(إىل املرأة
  .، فغري جائزٍ)٤(لغري حاجة )٣(إىل أجنبية )٢(نظره: أحدها
، فيجوز أن ينظر إىل ماعـدا الفـرج   )٦(إىل زوجته أو أمته )٥(نظره: الثاين
  .)٧(منهما

بالغة يف االفتتان، واحلجاب ألا تشترك مع ال ة اليت تشتهىومثلها املراهقة والصغري) ١(
  .ةإمنا شرِع لدرء هذه الفتن

  .ولو كان شيخاً كبرياً عاجزاً عن الوطء) ٢(
ال جيوز لألجنيب النظر إىل وجه املرأة  هواملعتمد أن. وهي غري احملرم ولو كانت أمةً) ٣(

وكفيها ولو من غري شهوة أو خوف فتنة على الصحيح ألنه حمرك للشـهوة، ومظنـة   
  .الفتنة

كـلَّ مـا   [ جنبية، ألن وكذلك حيرم النظر إىل الشعر والظفر والفصد من األ
  ].حرم النظر إليه متصالً حرم النظر إليه منفصالً 

  .إن خشي الفتنة إال وصوت األجنبية ليس بعورة وال حيرم مساعه
  .ونظر املرأة للرجل األجنيب حكمه حكم نظر الرجل للمرأة األجنبية

  .فإن كان حلاجة كشهادة أو مداواة أو معاملة جاز النظر بقدر احلاجة) ٤(
  .أي نظر الزوج، والسيد خاصة) ٥(
اليت حيل له االستمتاع ا، وأما اليت ال حيلُّ له االستمتاع ا كأمـة مزوجـة أو   ) ٦(

  .مشتركة فيحرم عليه النظر إىل ما بني السرة والركبة
  .قُبالً كان أم دبراً) ٧(
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فيما عدا ما جوز في، )٢(أو أمته املُزوجة )١(نظره إىل ذوات حمارِمه: الثالث
  .)٣(بني السرة والركبة

  .، فيجوز إىل الوجه والكفني)٤(النظر ألجلِ النكاح: الرابع
  .بنسبٍ أو رضاعٍ أو مصاهرة) ١(
)٢ (ومثلها املكاتبة، واملعتدة، وغريهن ممن حيرم وطئهن.  
ـ ) ٣( ني فيجوز أن ينظر بغري شهوة، ألن النظر بشهوة حرام مطلقاً حىت فيما عدا ما ب

  .السرة والركبة


��﴿: واستدلوا على جواز النظر فيما عدا ما بني السرة والركبة بقوله تعاىل

������دلت اآلية على جـواز كشـف   : ، قالوا)١(﴾...����
إن احملرمية معـىن يوجـب حرمـة    : وقالوا. مجيع اجلسد ماعدا ما بني السرة والركبة

  .املناكحة فكانا كالرجلني واملرأتني
  .رأة إىل حمرمها أو سيدها كعكسهونظر امل

: أنظرت إليها؟ قال: "�أنه تزوج امرأةً فقال له النيب  �يسن ملا جاء عن املغرية ) ٤(
  .)٢("فإنه أحرى أن يؤدم بينكما: "، ويف رواية"اذهب فانظر إليها: ال، قال

  .ظاهراً أن يقبل اًءووقت النظر إذا عزم على اخلطبة، ورجا رج
تنظر للرجل ألجل النكاح إىل غري العورة، ألنه يعجب املرأة  ويسن للمرأة أن

  .ما يعجب الرجل
  

                                                           

  .٣١: رالنو )١(
  .أخرجه مسلم، وغريه )٢(
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  .إىل املواضع اليت حيتاج إليها )١(النظر للمداواة، فيجوز: اخلامس
  .)٥(إىل الوجه خاصة )٤(، فيجوز)٣(أو املعاملة )٢(النظر للشهادة: السادس

ومن األمة كذلك كمـا  وجيوز للخاطب أن ينظر من احلرة الوجه والكفني، 
  .–رمحه اهللا  –رجحه اإلمام النووي 

  :بشروط) ١(
 .أن يكون أميناً .١

 .أن يأمن الفتنة .٢

أن ال يكشف إال قدر احلاجة إن مل يغض بصره، وإال جاز كشف العضو ولو  .٣
 .زاد على قدر احلاجة

 .عدم وجود مرأة تعاجل املرأة، ورجل يعاجل الرجل .٤

 .مة، أو حىت امرأة أجنبية ثقةحبضور حمرم لئال تكون خلوة حمر .٥

أن ال يكون الطبيب كافراً مع وجود املسلم، والطبيبة الكافرة تقـدم علـى    .٦
  .الطبيب املسلم ألن نظرها ومسها أخف من الرجل

على املرأة األجنبية حتمالً أو أداًء، كأن يتحمل أن هذه املرأة اقترضت من فـالن  ) ٢(
لقاضي فإن نظر إليها، وحتمل الشهادة عليهـا  كذا وكذا، مث يؤدي هذه الشهادة عند ا

  .كُلِّفت كشف نقاا عن وجهها عند األداء إن مل يعرفها يف نقاا
  .وكذا النظر إىل ثديها عند الشهادة على الرضاع وحنو ذلك

  .كأن يبيع هلا شيئاً أو يشتري منها، أو حنو ذلك) ٣(
  .النظر إليها بغري شهوة) ٤(
عاملة، أما إذا نظر إليها للشهادة فينظر إىل ما حيتاج إليه من وجه إذا نظر إليها للم) ٥(

  .وغريِه حىت الفرج يف الشهادة على الزنا والوالدة
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، فيجوز إىل املواضع اليت حيتاج إىل )١(النظر إىل األمة عند ابتياعها: السابع
  .)٢(تقليبها

  . أرادت أن تشتريه إذا أراد أن يشتريها، وللمرأة أن تنظر إىل العبد إذا) ١(
  .وال ينظر إىل ما بني السرة والركبة) ٢(
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  فصل يف أركان النكاح
، ويفتقـر  )٣(وشاهدي عدلٍ )٢(إال بويلٍّ )١(وال يصح عقد النكاح

، والبلـوغ، والعقـل،   )٤(اإلسـالم : الويلُّ والشاهدان إىل ستة شـرائط 
  ........................................................... ،)٥(واحلرية

  .زوج، وزوجةٌ، وويلٌّ، وشاهدان، وصيغة: للنكاح مخسة أركان) ١(
  .)١("ال نكاح إال بويل: "�لقوله ) ٢(

االختيار، واحلرية، والذكورية، والتكليف، وعدم الفسق، : ويشترط يف الويل
  .وعدم احلجر عليه بالسفه، وعدم اإلحرام

ناك من هو أقرب منه، ألنه حق مستحق لـه بالتعصـيب   فال يزوج أحد وه
  .فأشبه اإلرث

  .)٢("ال نكاح إال بويل، وشاهدي عدلٍ: "ملا جاء يف رواية للحديث السابق) ٣(
وهذا من باب االحتياط للفروج واألعراض، وصيانة لألنكحة عن اجلحـود،  

  .ويسن حضور مجع من أهل اخلري والدين زيادة على الشاهدين
  .أهلية الشهادة: يف الشاهدين ويشترط

، والكافر ليس له )٣(﴾���������������﴿: لقوله تعاىل) ٤(
  .والية على املؤمن

  .ألن الصغري وانون والعبد ال يلون أمر أنفسهم فضالً عن غريهم) ٥(

                                                           

  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة )١(
  .أخرجه أمحد، والبيهقي )٢(
  .٧١: التوبة )٣(
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  .والعدالة، )١(والذكورية
مـة  ؛ وال نكاح األ)٢(إال أنه ال يفتقر نكاح الذمية إىل إسالم الويل

  .إال عدالة السيد
أبو األب: وأوىل الوالة مث اجلد ،لألب واألم، مث )٣(األب مث األخ ،

لألب، مث ابن األخ لألبِ واألم ٤(األخ(ِاألخِ لألب مث ابن ،)مث العم، مث )٥ ،
، مث )٧(فإذا عدمت العصـبات فـاملوىل املعتـق   . )٦(ابنه على هذا الترتيب

  .)٨(عصباته، مث احلاكم
  .أوىلمن باب غريها ال تلي أمر نفسها يف النكاح فأمر ألن املرأة ال تلي ) ١(
ألن الكافر يلي أمر الكافرة ولو مع اختالف امللَّة بشرط أن يكون عدالً يف دينه، ) ٢(

  .سواء كان الزوج مسلماً أم كافراً
  .وإن عال) ٣(
  .وإن سفل) ٤(
  .وإن سفل) ٥(
عم لألب، مث ابن العم الشقيق وإن سفل، مث ابن العم لألب العم الشقيق، مث ال: أي) ٦(

  .وإن سفل
  .)١("الوالء ملن أعطى الورق، وويل النعمة: "�لقوله ) ٧(
  .)٢("السلطان ويلّ من ال ويلّ له: "�العام أو اخلاص كالقاضي، لقوله ) ٨(
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه أبو داود والترمذي )٢(
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هلـا   )٣(، وجيوز أن يعـرض )٢(معتدة )١(وال جيوز أن يصرح خبطبة
  .نكحها بعد انقضاء عداوي

فٍء ألنه حق عليه، فإذا وكذا يزوج احلاكم إذا امتنع من تزويج املكلَّفة من كُ
  .امتنع من وفائه وفّاه احلاكم، وال تنتقل الوالية لألبعد

وكذا يزوج احلاكم عند غيبة الويل مسافة القصر، أو إحرامه، أو سجنه املانع 
  .من االجتماع به وأخذ توكيله

من اخلطاب وهو الكـالم،  : مأخوذة من اخلطب وهو الشأن، وقيل: اخلطبة لغة) ١(
  .ألن اخلطبة خطاب بني اخلاطب واملخطوبة

  .هو التماس اخلاطب من املخطوبة النكاح، أو ممن له والية النكاح: وشرعاً
ويشترط يف اخلاطب أن حيل له نكاح املخطوبة فال جتوز اخلطبة ملن يف نكاحه 

  .وكذا خطبة من حيرم اجلمع بينهما وبني زوجته أربع،
  .عن وفاة، أو طالقٍ بائنٍ أو رجعي) ٢(

: والتصريح باخلطبة هو ما يدلُّ داللة قوية على قوة الرغبة يف النكاح، كقوله
  .أريد نكاحك

وحرم التصريح ألنه إذا صرح حتققت رغبته فيها فرمبا تكذب يف انقضاء عدا 
  .ء من قلَّة الديانة، وتضييع األمانةملا عهد على النسا

كثري يرغبون : التعريض هو ما ال يدلُّ داللة قوية على الرغبة يف النكاح، مثل قوله) ٣(
  .فيك

  .وجيوز التعريض، وحيرم التصريح خبطبة املعتدة عن وفاة، أو طالق بائن
  .وحيرم التعريض والتصريح خبطبة املتزوجة، واملعتدة من طالق رجعي
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  .)٣(، وأبكارٍ)٢(ثيبات: )١(ساء على ضربنيوالن
٤(فالبكر( :لألبِ واجلد جيوز)ها على النكاح )٥اجبار.  
ا )٦(ال جيوز تزوجيها: والثيبها وإذلُوغإال بعد ب.  

  .من حيث اإلجبار على النكاح وعدمه) ١(
  .ردمن زالت بكارا بوطٍء يف قبلها، ولو من حيوان كق مفردها ثيب، وهي) ٢(
  .من مل تزل بكارا مفردها بكر، وهي) ٣(

ومن زالت بكارا بغري وطء كسقطة، أو شدة حيضٍ أو حنو ذلك فإـا ال  
  .تكون ثيباً

  .سواء كانت صغريةً أم كبرية، عاقلةً أم جمنونة) ٤(
  .خبالف غريمها كاألخ، وابن األخ، والعم، وابن العم وحنوهم فليس هلم اإلجبار) ٥(

  :لبكر له شروطوإجبار ا
أن ال يكون بينها وبني األب واجلد عداوةً ظاهرةً حبيث ال ختفى على أهـل   .١

  .حملتها
 .أن يكون الزوج كفؤاً .٢

 .أن يكون الزوج موسراً حبال الصداق .٣

، وأما جمرد كراهتها له من باطنهوا وبني الزوج عداوة ظاهرة أن ال يكون بينه .٤
ال يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها غري ضرر لنحو كربٍ، أو هرمٍ، أو تشوه، ف

  .–رمحه اهللا  –منه، كما نص الشافعي 
  .بإجبار إال األمة فيجوز لسيدها تزوجيها بإجبار) ٦(
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  رمات النكاح، مثبتات اخليار فيهفصل يف حم
مات١(واحملر( صبالن)عشرةَ )٢ أربع:  

، )٤(األم وإن علت، والبنت وإن سـفلت : وهن )٣(سبع بالنسب
٧(، واخلالةُ)٦(، والعمةُ)٥(واألخت(ِاألخ وبنت ،)٨(وبنت األخت ،)٩(.  

  .)١٠(األم املُرضعةُ، واألخت من الرضاعة: واثنتان بالرضاع ومها
  .حمرمات حترمياً أبدياً، وحمرمات حترمياً مؤقتاً: على قسمني) ١(
  .أي حيرم نكاحهن بنص القرآن) ٢(
نساء القرابة حيرمن إال من دخلت : [ منصور البغدادي وهووهلن ضابط ذكره أبو ) ٣(

  ].حتت ولد العمومة، أو ولد اخلؤولة، كبنت العم والعمة، وبنت اخلال واخلالة 
)٤ (  ا ال تنسـبا حتلُّ له على األصح املعتمد، ألأما البنت املخلوقة من ماء زناه فإ

  .األحكام عنها من إرث وغريهإليه، وال حرمه ملاء الزنا بدليل انتفاء سائر 
واملرأة ال حيل هلا ولدها من الزنا بل حيرم عليها وعلى سائر حمارمها، ويـرث  

  .منها، وترثُ منه باإلمجاع
  .الشقيقة، أو ألب، أو ألم) ٥(
  .حقيقة، أو جمازاً كعمة األب، أو األم) ٦(
  .حقيقة، أو جمازاً كخالة األب، أو األم) ٧(
  .، أو ألم وإن نزلواالشقيق، أو ألب) ٨(
  .الشقيقة، أو ألب، أو ألم وإن نزلوا) ٩(

������������������������������������������������������������~﴿: لقوله تعاىل) ١٠( �

� �
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ن٢(، والربيبة إذا دخل بـاألم )١(أم الزوجة: وأربع باملصاهرة وه( ،
  .)٤(، وزوجة االبن)٣(وزوجة األب
: �لقولـه   ،ت من الرضاع سبع كاحملرمات من النسب، وإال فاحملرما)١(﴾�

  .)٢("حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب"
وإن علت من نسب أو رضاع، وحترم بالعقد سواء دخل ا أم مل يدخل إلطالق ) ١(

  .)٣(﴾	���﴿: قوله تعاىل

ــاىل ) ٢( ــه تع ــت، لقول 
���﴿: وإن نزل�����������

�������������������������������������������������������������������

�﴾)٤(.  

`����c��b��a﴿: من نسب أو رضاع وإن مل يدخل ا، لقولـه تعـاىل  ) ٣(

f���e��d﴾)٥(.  

#��"��﴿: من نسب أو رضاع، وإن مل يدخل ا، لقوله تعـاىل ) ٤(

$��%������&﴾)٦(.  

                                                           

  .٢٣: النساء )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .٢٣: النساء )٣(
  .٢٣: النساء )٤(
  .٢٣: النساء )٥(
  .٢٢: النساء )٦(
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  .)١(أخت الزوجة: وواحدة من جهة اجلمع وهي
بني املرأة وعم جمع٣(، وال بني املرأة وخالتها)٢(تهاوال ي(.  

  .)٤(وحيرم من الرضاع ما حيرم من النسب
رد٥(وت( .......................................................  

حيرم اجلمع بني املرأة وأختها من نسب أو رضاع إذا كانت يف العصمة، وحتـل  ) ١(
طالقاً رجعياً فال حتل أختها ما دامت يف مبوت الزوجة أو بينونتها خبالف ما لو طلقها 

  .العدة ألن الرجعية يف حكم الزوجة

)��'��﴿: والدليل على حترمي اجلمع بني املرأة وأختها، قوله تعـاىل 

)��*﴾)١(.  
ال يجمع بني املرأة وعمتـها، وال بـني املـرأة    : "�من نسب أو رضاع، لقوله ) ٢(

  .)٢("وخالتها
  .من نسب أو رضاع) ٣(
  .د تقدم الكالم على ذلكق) ٤(
يف بيان األمور اليت يثبت ا اخليار لكـل مـن    –رمحه اهللا  –هنا شرع املصنف ) ٥(

  .الزوجني أو ألحدمها يف النكاح
وال يشترط يف ثبوت اخليار لكلِ منهما أن تكون هذه األمور موجودة قبـل  

د العقـد وبعـد   العقد، بل يثبت اخليار حىت لو حدثت بعد العقد وقبل الوطء، أو بع
  .الوطء

                                                           

  .٢٣: النساء )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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، )٥(الرتـق ، )٤(، والـربص )٣(، واجلذام)٢(باجلنون: خبمسة عيوبٍ )١(املرأةُ
ن٦(القَر(.  

  .أي يردها الزوج بفسخ نكاحها لثبوت اخليار له، ألن النكاح عقد معاوضة) ١(
  :وللفسخ فوائد منها

  .أنه ال ينقص عدد الطالق مهما فسخ من مرات .١
لدخول فال شيء عليه، وأما إذا طلّق قبل الدخول وجـب  أنه إذا فسخ قبل ا .٢

  .عليه نصف املهر
بـاجلنون اخلبـل    –رمحـه اهللا   –سواء كان مطبقاً أم متقطعاً، وأحلق الشافعي ) ٢(

  .والصرع
ويثبت اخليار ذه العلة . وهو علَّة حيمر منها العضو، مث يسود، مث يتقطع، مث يتناثر) ٣(

املعتمد بل مىت وجِد منه شيٌء ثبت اخليار، ألن النفس تنفر حىت وإن مل يستحكم على 
  .منه
وهو بياض يف اجللد يذهب دم اجللد وما حتته من اللحم، فخرج بذلك البهق وهو ) ٤(

  .ال يثبت به اخلياروغري إذهاب دمه من ما يغري اجللد 
  .واخليار يثبت بالربص حىت وإن مل يكن مستحكماً

  .ماع بلحموهو انسداد حمل اجل) ٥(
غريها، أو أمكـن الـوطء    هوال جترب املرأة على شق املوضع فإن شقته أو شق

  .فيسقط حق اخليار لزوال املانع من اجلماع
  .وهو انسداد حمل اجلماع بعظم) ٦(

وبه يثبت حق الفسخ للرجل، وأما بغريها من االستحاضة أو القروح السيالة 
  .لوحنو ذلك، فال يثبت ا حق اخليار للرج
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، )٢(باجلنون، واجلـذامِ، والـربصِ  : خبمسة عيوب )١(ويرد الرجلُ
٣(واجلَب(ةنوالع ،)٤(.  

  .أي ترده الزوجة بفسخ النكاح بواحد من مخسة عيوب) ١(
  .وقد تقدم الكالم عليها) ٢(
بفتح اجليم وتشديد الباء، وهو اسم ملطلق القطع سواء للـذكر أو لغـريه لكـن    ) ٣(

رف خصه، والباقي منه دون احلشفة فإن بقي قـدرها  العه بقطع الذكر كُلِّه، أو بعض
  .فأكثر فال خيار

وإن تنازع الزوجان يف إمكان الوطء بالقدر الباقي، واملقدار البـاقي منـه،   
  .الزوجفالقول قول 

بضم العني، وتشديد النون، وهي مأخوذه من عنان الدابة، ألا متنع الزوج عـن  ) ٤(
  .ما أن عنان الدابة مينعها من السرياجلماع، ك

هي عجز الزوج عن الوطء يف القبل لسـقوط القـوة الناشـرة    : واصطالحاً
هيف قلبه، أو آلته أو مائ بضعف.  

وتثبت قبل الوطء، فال خيار بالعنة بعد الوطء ولو مرة واحدة، ألن الزوجـة  
الشـفاء بـزوال    وصلت ملطلوا وعرفت بذلك قدرته على اجلماع مع توقع حصول

  .العنة
، وتابعه العلمـاء علـى   �وعلى القاضي أن يضرب له سنة كما فعله عمر 

ذلك، ألن تعذر اجلماع قد يكون لعارض حرارة فيزول يف الشتاء، أو بروده فيـزول  
يف الصيف، أو يبوسة فيزول يف الربيع، أو رطوبة فيزول يف اخلريف فإذا مضت السنة 

  .خلقيومل يطأ علمنا أنه عجز 
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......................................................................  
ويشترط فيها أيضاً الفورية ألن اخليار ا خيار عيب وهو على الفور كما يف 
خيار املبيع، وال ينايف الفورية ضرب السنة يف العنة ألا تثبت بعد مضي عام وبعد أن 

نته، أو ثبت عندي حق الفسخيقول القاضي ثبت عندي ع.  
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  )١(فصل يف الصداق
 )٤(صح العقد )٣(، فإن مل يسم)٢(ويستحب تسمية املهر يف النكاح

  ..............، )٥(أن يفرضه الزوج على نفسه: ووجب املهر بثالثة أشياء
شـد  ديد الصلب، وأخذ منـه الصـداق ألنـه أ   شاسم ل: بفتح الصاد، وهو لغة) ١(

  .ألنه ال يصح نكاح بال مهر ،األعواض لزوماً من جهة عدم سقوطه بالتراضي
  .اسم ملال وجب على الرجل بنكاح، أو وطٍء، أو تفويت بضع قهراً: وشرعاً

  .كان يزوج ويتزوج ويسمي املهر، وألن تسميته أقطع للنـزاع �ألنّ النيب ) ٢(
أو منفعة لكن البد أن يصح ويكفي يف التسمية بأي شيء كان عيناً، أو ديناً، 

  وترك شفعة، وحد قـذف ،جعله مثناً لألشياء، فلو عقد مبا ال يتمول كنواة، وحصاة
  .فسد العقد ورجع إىل مهر املثل

  .أي الصداق يف عقد النكاح) ٣(
  .باإلمجاع لكن مع الكراهة) ٤(

  :وجيب أن نعلم أن عدم تسمية الصداق له حالتان
زوجـين  : ض بأن تقول الزوجة البالغة الرشيدة لوليهايكون مع التفوي: األوىل

بال مهرٍ، أو على أن ال مهر يل، فيزوجها الويل فيسكت عن املهر أو ينفي املهر، فعند 
  .–رمحه اهللا  –ذلك جيب مهر املثل بواحد من ثالثة أشياء ذكرها املصنف 

بطلبها، وهلا حبس بأن يقدره الزوج على نفسه قبل الدخول ا من غري طلبها أو ) ٥(
لتكون على بصرية يف تسليم نفسها، وكذلك هلا حبس نفسها  ،نفسها حىت يفرض هلا

  .حىت يسلمها املهر املفروض احلال
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  .)٢(، أو يدخل ا فيجب مهر املثل)١(أو يفرِضه احلاكم
  .........................................الصداق  )٣(وليس ألقلِّ

لقها زوجها قبل الدخول ا، وقبل أن يسمى هلـا مهـراً، أو   واملفوضة إذا ط

	�����������������������������﴿: يسمه احلاكم فليس هلا إال املتعة، لقوله تعاىل

������، وأما إن مسى هلا مهراً فإنه إن طلقهـا  )١(﴾���������

���°��±����³��²´��﴿: قبل الدخول فلها نصف املهر، لقوله تعـاىل 
��¶����¼��»��º��¹��¸﴾)٢(.  

على الزوج عند امتناع الزوج من الفرض أو تنازعهما يف قـدر املفـروض، ألن   ) ١(
منصبه فصل اخلصومات واإللزام باملال احلال غري املؤجل من نقد البلد، ويفرض علـى  

  .الزوج مهر املثل
هو قدر ما يرغب به يف مثلها عادةً، ويراعى أقرب امرأة تنسـب  : ومهر املثل

ويعتـرب يف  ... ليه املنكوحة من األباء فتراعى أخت ألبوين مث ألب مث بنت أخ ألبوينإ
  .سن، وعقلٌ، وعفةٌ، ومجالٌ، وفصاحةٌ، وعلم، وشرف، وبكارةٌ، وغريها: مجيع ذلك

وضابط الدخول هو أن يطأها ولو يف الدبر أو يف حيض أو إحرام أو حنو ذلـك،  ) ٢(
فيه من االنتشارولو بدون انتشار، ولو مل تز ل البكارة خبالف التحليل فالبد.  

، لكن البد أن يكون متمـوالً كمـا   )٣("التمس ولو خامتاً من حديد: "�لقوله ) ٣(
  سيأيت، فلو عقد مبا ال يتمول كحبة برٍ، أو نواة، أو حصاة مل تصح التسمية، ويصـح

                                                           

  .٢٣٦: البقرة )١(
  .٢٣٧: البقرة )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
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حد ١(وال ألكثرِه(أن يتزوجها على منفعة مع لومـة ، وجيوز)ويسـقط  )٢ ،
  .)٣(بالطالق قبل الدخول نصف املهر

  .العقد مبهر املثل كما سبق معنا، وكذا لو عقد خبمرٍ أو دمٍ
). ال تغـالوا يف املهـر  : (�لكن يستحب عدم املغاالة فيه، ملا جاء عن عمـر  ) ١(

من عنيٍ أو منفعة صح جعله أن كلَّ شيٍء صح جعله مثناً : [ وضابط املهر الصحيح هو
  ].صدقاً

: ، فقال رجل�، كتعليم القرآن حلديث املرأة اليت وهبت نفسها للنيب للمتعاقدين) ٢(
ما معك من القرآن؟ : ال، فقال له: هل عندك شئ؟ قال: زوجنيها، فقال له رسول اهللا
، وال يصـح أن  )١("زوجتكها مبا معك من القـرآن : "�قال سورة كذا وكذا، قال 

  .لة صح العقد ووجب مهر املثلتكون جمهولة فإن كانت جمهو

���°��±����³��²´�����¶���¸����¹﴿: لقوله تعـاىل ) ٣(
¼��»��º﴾)ليست منـها وال  )٢ ويلحق بكل طالق قبل الدخول كل فرقة ،

  .بسببها كإسالمه أو ردته أو لعانه، فيتنصف املهر قبل الدخول قياساً على الطالق
ا، أو إرضاعها زوجةً له صغرية، أما إذا كانت الفرقة منها كإسالمها، أو رد

  .أو فسخها بعيبه، فإا تسقط املهر كلّه، ألا كالفاسخة
ويثبت املهر كامالً مبوت أحد الزوجني ولو قبـل الـدخول، كمـا يثبـت     

  .بالدخول
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .٢٣٧: البقرة )٢(
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  فصل يف وليمة العرس
  )٤(، واإلجابة إليها واجبة)٣(مستحبة )٢(على العرس )١(والوليمةُ

ومل، وهو االجتماع، ألن الناس جيتمعون هلا، والوليمة تطلـق علـى   مشتقة من ال) ١(
: –رمحه اهللا  –وليمة العرس وغريه من ختان أو ضيافة وحنو ذلك، كما قال الشافعي 

ولكن أصبحت تنصرف عند اإلطـالق  . حادث سرورصدق الوليمة على كلِّ دعوة لت
  .على وليمة العرس فقط

سكون الراء، والعرس يطلق علـى العقـد، وعلـى    بضم العني والراء، وأيضاً ب) ٢(
  .الدخول

أومل ولـو  : "ا فقـال  �لعبد الرمحن بن عوف  �استحباباً مؤكداً ألمر النيب ) ٣(
  .واألمر يف احلديث للندب قياساً على األضحية وسائر الوالئم. )١("بشاة

  .وتسن الوليمة يف حق الزوج الرشيد
  .بطول الزمن، واألفضل فعلها بعد الدخولويدخلُ وقتها بالعقد، وال تفوت 

، ولو أومل بـأي  �وأقلُّ الكمال للمقتدر شاةً حلديث عبدالرمحن بن عوف 
  .ومٍ أو مشروب جازطعم شيء

شر الطعام طعام الوليمة يدعى هلا األغنياء، ويترك الفقراء، ومـن مل  : "�لقوله ) ٤(
وليمة العرس فال جتب إجابتـها،  وأما غري . )٢("يجب الدعوى فقد عصى اهللا ورسوله

إذا دعي أحـدكم إىل  : "�ألن األمر بإجابة الدعوة جاء مقيداً بوليمة العرس يف قوله 
  ".وليمة عرس فليجب

  :وجتب إجابة دعوة الوليمة بشروط
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  .)١(إال من عذرٍ
  .إسالم الداعي .١
 .إسالم املدعو .٢

 .أن تكون الدعوة غري خمتصة باألغنياء لغناهم .٣

 .دعو إليها معيناً، وأن تكون الدعوة جازمةأن يكون امل .٤

أن يدعى إليها يف اليوم األول، فلو أومل ثالثة أيام فأكثر مل جتب اإلجابة إال يف  .٥
 .اليوم األول، وتستحب يف الثاين، وتكره يف الثالث وما بعده

أن ال يوجد مانع مينع املدعو من اإلجابة بشرط أن يكون هذا املانع يـرخص   .٦
  .اجلماعة كمرضٍ ووحلٍ، أو يعتذر املدعو إىل الداعي ويرضى بتخلّفه يف ترك

مانع من إجابة الوليمة، كأن يكون يف موضع الدعوة من يتأذى به املـدعو، أو ال  ) ١(
  .يليق به جمالسته، أو كان يف الوليمة حمرم كمسكرٍ، أو غناٍء ال يزول املُحرم حبضوره
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  )٢(والنشوز )١(فصل يف أحكام القَسم
  .واجبةٌ )٣(والتسويةُ يف القَسم بني الزوجات

واملراد به العدل بـني  . بفتح القاف وسكون السني، وهو مصدر قسمت الشيء) ١(
  .الزوجات

هو خروج الزوجة عن طاعة الزوج باالرتفاع عـن  : االرتفاع، واصطالحاً: لغة) ٢(
  .أداء احلق الواجب له عليها

  . جيب القسم بينهنوأما اإلمياء فال) ٣(
صاً أو إمـاء  وحمل وجوب التسوية يف القسم بني الزوجات إن كُن حرائر خلّ

، وزيادة إحـداهن يف  )١(﴾��³´�﴿: لقوله تعاىل ،صاً باإلمجاعخلّ
من كان له امرأتان، فمال إىل إحدامها، : "مرفوعاً �القسم ميل، وجاء عن أيب هريرة 

، أما لو كان فيهن حرةٌ وأمة فال جتب التسـوية، ألنَّ  )٢("جاء يوم القيامة وشقة مائل
  .األمة على النصف من احلرة، فللحرة ليلتان ولألمة ليلة

وال جتب التسوية بني الزوجات يف التمتع بوطٍء أو مداعبـة باإلمجـاع، ألن   

��b﴿: الداعي إليه الشهوة واحملبة وال سبيل إىل التسوية يف ذلك، كما قـال تعـاىل  
���cji��h��g��f����e��d﴾)رضـي اهللا   –، قال ابن عباس )٣

  .، إمنا جتب التسوية يف املبيت)يف احلب واجلماع: (–عنهما 
  

                                                           

  .١٩: النساء )١(
  .وهو صحيح ،، وابن ماجةأخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي )٢(
  .١٢٩: النساء )٣(
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  .)١(م هلا لغري حاجةووال يدخلُ على غري املقس
  .أقرع بينهن وخرج باليت خترج هلا القُرعة )٢(وإذا أراد السفر

، وحيضٍ، ورتقٍ، وإحرام وحنـو  وال مينع وجوب القَسم عذر قام ن كمرضٍ
والناشز ال قسم هلا وإن مل تكن آمثة بنشوزها مثل . ذلك، ألن املقصود اُألنس ال الوطء

  .أن تكون صغرية، فال تستحق القسم كما ال تستحق النفقة
  :واملعترب يف التسوية أمران

  .رضااملكان، فيحرم اجلمع بني الزوجتني فأكثر يف مسكنٍ واحد إال بال: األول
الزمان، فمن كان عمله يف النهار فعماد القسم يف حقِّه الليل والنـهار  : الثاين

  .تبع له، ومن كان عملُه يف الليل فعماد القسم يف حقِّه النهار والليل تبع له
حيرم على الزوج الدخول على غري املقسوم هلا من غري حاجة أو ضرورة سـواء  ) ١(

لتبع، وال جيب عليه أن يقضيه إن مل يطُل املكـث سـواء   كان الدخول يف األصل أم ا
  .جامع أم مل جيامع، فإن طال فإنه جيب عليه أن يقضيه

وأما إن كان الدخول حلاجة فيجوز يف التابع فقط، كالدخول لعيـادة غـري   
املقسوم هلا وحنو ذلك، وال جيب عليه قضاء زمن احلاجة إن كان قصـرياً، أو طـويالً   

  .إال إن تعمد إطالته فإنه يقضي الزمن الزائد على احلاجة على قدر احلاجة
وأما إن كان الدخول لضرورة كمرضٍ خموف، أو شدة طلْقٍ، أو خوف بٍ، 
أو حريقٍ فإنه جيوز يف األصل والتابع، وال يلزمه أن يقضي زمن الضـرورة إن كـان   

  .ه يقضيهقصرياً، فإن كان طويالً أو أطاله من غري ضرورة أو حاجة فإن
  :ويف عصمته زوجات فال خيلو من حالتني) ٢(
  
  



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

، )٤(إن كانت بكـراً  )٣(خصها بسبعِ ليالٍ) ٢(جديدةً )١(وإذا تزوج
٥(وبثالث( ًباإن كانت ثي)٦(.  

أن يكون السفر سفر معصية، فليس له أن يسافر بواحدة منهن ولـو  : األوىل
ه ولو كان عاصـياً، ألنـه مل يـدعها    بقرعة، وجيب على اليت طلبها السفر معه طاعت

  .للمعصية بل الستيفاء حقه
أن يكون السفر سفر طاعة، ففي هذه احلالة جيب عليه أن يقرع بينهن : الثانية

فـإن  . عند التنازع، فإن سافر بواحدة منهن من غري قرعة كان عاصياً وقضى للباقيات
كـان إذا   �يات، ملا جاء أن النيب رضني بسفر واحدة جاز بال قرعة وال قضاء للباق

  .)١(أراد سفراً قرع بني نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج ا معه
)١ (الزوج حراً كان أو عبداً، مكلفاً أو غري مكلف.  
ألن ما يتعلق بـالطبع ال  . سواء كانت حرةً أم أمة، كبرية أم صغرية حمتملة الوطء) ٢(

  .ء، والعنة وحنو ذلكخيتلف بالرق واحلرية كمدة اإليال
متواليات بأيامها، وحدد الشرع للبكر سبع ليالٍ ألنَّ احلشمة ال تزول إال ا من ) ٣(

  .البكر
حقيقة أو حكماً، والبكر حكماً هي من زالت بكارا بغري الوطء كـاملرضِ أو  ) ٤(

  .الوثبة وحنو ذلك
إذا تزوج الرجل البكر : "�قال رسول اهللا  �متوالية بأيامها، ملا جاء عن أنس ) ٥(

  .)٢("على الثيب أقام عندها سبعاً مث قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثالثاً مث قسم
  .وهي من زالت بكارا بوطٍء حالل أم حرام، أو وطء شبهة) ٦(

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه أبو داود، والترمذي، وهو صحيح )٢(
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، فـإن أبـت إال النشـوز    )٢(وعظَهـا  )١(وإذا خاف نشوز املرأة
  ................................  ،)٤(، فإن أقامت عليه ضربها)٣(هجرها

ـ  ) ١( وجـه،   ةبأن ظهرت أمارات ذلك فعالً كإعراضٍ وعبوس بعد لطـف وطالق
وكخروج من منـزله بال عذرٍ، وكمنعها له من االستمتاع ا ولو بغري اجلماع حيث 

  .ال عذر
  .أو قوالً كأن تجيبه بكالم خشن بعد أن كان ليناً

هور العالمات السابقة أو أحدها، وال جيوز له اهلجر والضرب، إن ظن نشوزها لظ) ٢(
  .منهما إال إن علم نشوزها ألنه ال جيوز كلٍّ

ليس من النشوز، فإن شتمة غريه فليس لـه أن   وشتم املرأة لزوجها أو لغريه
  .يأدا، وأما إن شتمته فله أن يؤدا، وليس بنشوز يف األصح املعتمد

اجعها بوطٍء أو بغريه، أما اهلجر بالكالم فال جيوز فوق ثالثة يف مضجعها فال يض) ٣(
  :أيام ال لزوجة وال لغريه بال عذرٍ شرعي، كما قال القائل

  خالفت قول نبينا أزكى العرب    يا هاجري فوق الثالث بال سبب   
  ما مل يكن فيه ملوالنا سبــب    هجر الفىت فوق الثالث حمــرم   
ضرب وإن مل يتكرر منها النشوز، ويشترط يف الضـرب أن ال  املعتمد أنه جيوز ال) ٤(

: يكون مربحاً، واملربح هو ما يعظم أملُه بأن خيشى منه حمذور، لذلك قال بعض الفقهاء
  .وال جيوز ضرب الوجه واملهالك. بضرا مبنديل، أو بيده، ال بسوط أو عصا

  .ال جيوزويشترط يف الضرب أن يغلب على ظن الزوج أنه يفيد وإال ف
وإن أدى الضرب إىل تلف النفس أو عضو، فيجب على الـزوج القـود، أو   

  .الدية، أو احلكومة، ألنَّ ضرب التأديب مشروط بسالمة العاقبة
  .واألوىل ترك الضرب بالكلية
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  .)١(ويسقطُ بالنشوز قسمها ونفقتها
  .الفصلأي ال جيب من أول األمر حىت وإن حصل النشوز يف أثناء اليوم، أو ) ١(

فإن عادت للطاعة يف ذلك الفصل مل جتب الكسوة على الزوج بـل تكسـو   
  .نفسها إىل متام الفصل مث يكسوها الزوج يف الفصل الذي بعده

وإن عادت للطاعة يف ذلك اليوم مل جتب النفقة يف ذلك اليوم ما مل يتمتع ـا  
  .وإال عادت هلا وتعود هلا سكىن ذلك اليوم ألن السكىن ضرورية
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  فصل يف اخللع
١(واخللع( جائز)٣(، على عوضٍ معلومٍ)٢( ،.......................  

من الزوجني كاللبـاس   هو النـزع، ومسي بذلك ألنَّ كالًلغة مشتق من اخلَلْعِ و) ١(
  .لآلخر يستر كلُّ واحد منهما اآلخر، ومينعه من الفواحش

  .ع جلهة الزوجفرقة بعوضٍ مقصود راج: اًواصطالح

، وملا )١(﴾¸����º��¹«��¼���½¾﴿: واألصل يف مشروعيته قوله تعاىل
 �أن امرأة ثابت بن قـيس أتـت الـنيب     –رضي اهللا عنهما  –جاء عن ابن عباس 

، )٢(يا رسول اهللا، ما أعيب من خلقٍ وال دين، ولكين أكره الكفر بعد اإلسالم: فقالت
أقبل احلديقـة، وطلّقهـا   : "نعم، قال: ته؟ قالتأتردين عليه حديق �فقال رسول اهللا 

  .)٣("تطليقه
مطلوب هو أي صحيح لكن مع الكراهة كالطالق، ملا فيه من قطع النكاح الذي ) ٢(

¨�������©����ª»��¬��﴿: الشرع إال إذا خافا أن ال يقيما حدود اهللا، لقولـه تعـاىل  
¾½���¼��»��º��¹��¸��¶�����´��³��²��±��°����®﴾)٤(.  

  .ملتزم، وبضع، وعوض، وصيغةٌ، وزوج: لع له مخسة أركانواخل
  :ويشترط يف العوض ما يأيت) ٣(

 .أن يكون مقصوداً، فال يصح اخللع على حشرات ودم وحنو ذلك .١

                                                           

  .٢٢٩: البقرة )١(
  .أي كفران العشري )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
  .٢٢٩: البقرة )٤(
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إال بنكاح جديد،  )٢(، وال رجعة له عليها)١(ومتلك به املرأةُ نفسها
  .)٥(ختلعة الطالق، وال يلحق امل)٤(ويف احليض )٣(وجيوز اخللع يف الطُهرِ

 .أن يكون معلوماً، ألن اخللع عقد معاوضة .٢

 .كونه راجعاً إىل جهة الزوج .٣

  .كونه مقدوراً على تسليمه .٤
)١ (ق بيمينِهدألن األصل عدمـه إال إن   ،ولو ادعت الزوجة خلعاً وأنكره الزوج، ص

  .أقامت البينة على ذلك
ليها، لذلك ال يلحقها ظهار، وإيـالء،  بعد اخللع لبينونتها منه املانعة من تسلطه ع) ٢(

  .ولعان، وال توارث بينهما يف العدة
  .وإن جامعها فيه ألنه ال يلحقه ندم بظهور احلمل لرضاه بأخذ العوض) ٣(
  .ألا ملا بذلت العوض خلالصها منه رضيت بتطويل العدة على نفسها) ٤(
يلحقها ظهـار، وإيـالء،   ألا صارة أجنبية بافتداء بضعها بالعوض، وكذلك ال ) ٥(

  .ولعان كما تقدم، خبالف الرجعية فإنه يلحقها مادامت يف العدة
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  فصل يف الطالق
  .)٣(، وكناية)٢(صريح: ضربان )١(الطالق

ثالثة ألفاظ ٤(فالصريح(....................................... :  
  .قيد البهيمة، أو معنويا كالعصمةحلُّ القيد وفكه، سواء كان القيد حسياً ك: لغة) ١(

  .حلُّ عقد النكاح بلفظ الطالق وحنوه: وشرعاً
  .واألصل يف مشروعية الطالق الكتاب والسنة واإلمجاع

  :والطالق تدور عليه األحكام التكليفية اخلمسة
  .فقد يكون واجبا كطالق املُويل إذا طولب به، وطالق احلاكم يف الشقاق

  .غري العفيفة أو سيئة اخللق جداً وقد يكون مندوباً كطالق
  .وقد يكون مكروهاً كطالق املرأة املستقيمة احلال اليت يهواها

  .وقد يكون حمرماً كطالق البدعة
وقد يكون مباحاً كطالق من ال يهواها الزوج، وال تسمح نفسه مبؤنتها بـال  

  .استمتاع ا، ألنه يرى ذلك ضياعاً بال فائدة
  .واليةٌ عليه، وقصدومطلِّق، وصيغة، وحملٌّ،  :والطالق له مخسة أركان

  .اللفظ الذي ال حيتمل غري الطالق ووه) ٢(
  .وهو اللفظ الذي حيتمل الطالق وغريه) ٣(
  :ألفاظ الطالق الصرحية على نوعني) ٤(

ألفاظ صرحية بنفسها، وهو ثالثة ألفاظ، وهي الـيت ذكرهـا   : النوع األول
  .–رمحه اهللا  –املصنف 

ألفاظ صرحية بغريها، وهي اخللع، واملفاداة مع ذكر املال أو نيته، : لثاينالنوع ا
  .فإن مل يذكر املال، ومل ينوه، فال يكون صرحياً يف الطالق وإمنا يكون كناية
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  .)٤(وال يفتقر إىل النية. )٣(، والسراح)٢(، والفراق)١(الطالق
  .)٧(تقر إىل النيةويف. )٦(كلُّ لفظ احتملَ الطالق وغريه: )٥(والكناية

وما اشتق منه كطلقتك، وأنت طالق، ومطلّقة، ويا مطلَّقة، ويا طالق، وكـذلك  ) ١(
  .عجمية صريحترمجة الطالق باأل

أنت فراق، أو فرقة، فإنه من : كفارقتك، وأنت مفارقة خبالف ما لو قال لزوجته) ٢(
  .ارقتكف: الكناية، ألن حمل كونه صرحياً إذا أسنده إليه كقوله

أنت سـراح، أو أنـت   : كسارحتك، وأنت مسرحة خبالف ما لو قال لزوجته) ٣(
  .سرحتك: سرحة، فإنه من الكناية، ألنَّ حمل كونه صرحياً إذا أسنده إليه كقوله

  .ألنه ال حيتمل غري الطالق بل يقع الطالق وإن نوى عدمه) ٤(
ري تصريح به، فلما كانت األلفـاظ  أصل الكناية اخلفاء واإلمياء إىل الشيء من غ) ٥(

  .اآلتية فيها خفاٌء وإمياء إىل الطالق من غري تصريح به سميت كناية
أنت برية، فإنه حيتمل الطالق لكونه املراد بريـة مـن   : مثل قول الرجل لزوجته) ٦(

  .الزوج، وحيتمل غري الطالق بكون املراد برية من الدين، أو من العيوب
  .د بني الطالق وغريه، فالبد من نية يتعني ا إرادة معىن الطالقألن اللفظ مترد) ٧(

  .أنت برية، وأنت خلية، واحلقي بأهلك، وحنو ذلك: ومثال ألفاظ الكناية
وألفاظ الكناية كثرية ال تنحصر، والضابط هو ما احتمل الطـالق وغـريه،   

إن الطالق ال يقع بـه  وخرج بذلك ما ال حيتمله حنو قومي، واقعدي وما أشبه ذلك، ف
  .وإن نواه، ألنّ اللفظ ال يدلُّ عليه، وال يصلح له
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  .)٢(ضرب يف طالقهن سنةٌ وبدعةٌ: )١(ضربانفيه والنساء 
  .)٤(أن يوقع الطالق يف طُهرٍ غري جمامعٍ فيه: )٣(فالسنةٌ

ألن  من حيث الطالق فقط، ال يف الفسخ ألن الفسخ ال ينقسم إىل سنة وبدعـة، ) ١(
وأما الطالق فإنه ينقسم . الفسخ إمنا شرع لرفع الضرر فال يليق مراقبة األوقات ليوقعه

  :إىل قسمني
  .طالق سين، واملراد به الطالق اجلائز: األول
  .طالق بدعي، واملراد به الطالق احملرم: الثاين

أمـا   أي يقع سنة يف بعض األوقات، ويقع بدعة يف بعض األوقات، وليس املراد) ٢(
  .جيتمعان معاً يف وقت واحد

  .أي الطالق السني) ٣(
  :فيشترط فيه ما يأيت) ٤(

أن تكون املُطلَّقة ذات حيضٍ ليست بصغرية، وال آيسـة، وال حامـل، وال    .١
 .ال يوصف بالسنة والبدعة –كما سيأيت معنا  –خمتلعة، ألنَّ طالق هؤالء 

ق غري املدخول ا ال يوصف بالسـنة  أن تكون املُطلَّقة مدخوالً ا، ألنَّ طال .٢
 .والبدعة

  .أن يطلقها يف طُهرٍ مل جيامعها فيه .٣

، وملا )١(﴾G��F﴿: والدليل على هذه الشروط قول اهللا تعاىل
فسـأل عمـر   . أنه طلَّق زوجته وهي حائض –رضي اهللا عنهما  –جاء عن ابن عمر 

  ا حىت تطهر مث حتيـض مثمره فلرياجعها مث ليمسكه: "فقال. عن ذلك �رسول اهللا 

                                                           

  .١: الطالق )١(
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  .)٢(أن يوقع الطالق يف احليضِ أو يف طُهرٍ جامعها فيه: )١(والبدعةُ
أربع ةٌ وال بدعةٌ، وهننس هنليس يف طالق رب٤(الصغريةُ: )٣(وض(،  

فإن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها قبل أن يجامع فتلك العدة اليت أمـر اهللا أن  . تطهر
  .)١("نساءيطلَّق هلا ال

  .أي والطالق البدعي) ١(
  :الطالق البدعي له حالتان) ٢(

أن يطلق الزوج زوجته يف احليض وكذلك النفاس، خمتاراً مـن غـري   : األوىل
عوضٍ منها، فإن كان بعوضٍ فهو خلع وقد تقدم أن طالق املختلعة ال يوصف بسـنة  

  .أو بدعة
دعي، هو أن الطالق يف واحلكمة يف كون طالق املرأة يف احليض أو النفاس ب

  .احليض يطول عليها العدة، ألن بقية احليض ال حتسب من العدة، وفيه إضرار ا
أن يطلّق الزوج زوجته يف طهر جامعها فيه من غري عوضٍ منها، وهي : الثانية

  .ممن جيوز أن حتبل
واحلكمة يف كون هذا الطالق بدعي، ألنه رمبا يعقبه ندم عند ظهور احلمـل،  

نَّ اإلنسان قد يطلِّق احلائل دون احلامل، وإذا ندم قد ال يمكنه التدارك بأن يكـون  فإ
  .الطالق ثالثاً فيتضرر هو والولد بتربيته عند غري أبيه

  .عن ذكر العدد لكان أوىل، ألن أكثر من أربع –رمحه اهللا  –لو سكت ) ٣(
، وعدا باألشهر فال ضـرر  طالقها ال يوصف بالسين أو البدعي، ألا ال حتيض) ٤(

  .يلحقها
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  .)٤(اليت مل يدخل ا )٣(، واملختلعة)٢(، واحلامل)١(اآليسةُ
وهي اليت انقطع حيضها بعد بلوغها سن اليأس، وطالقها ال يوصـف بسـنة أو   ) ١(

  .بدعة ألا ال حتيض، وعدتها باألشهر فال ضرر يلحقها
  :لو من أمريناليت ظهر محلها، ألنَّ احلامل ال خت) ٢(

فطالقها ال يوصف بسنة أو بدعة، ألن عدا بوضع محلـها،  : أن يظهر محلها .١
فال ختتلف العدة يف حقها حىت لو كانت حتيض مدة احلمل وطلقها يف احليض 

  .مل حترم
  .فطالقها بدعي، ألنه يؤدي إىل الندم بعد ظهور احلمل: أن ال يظهر محلها .٢

اجها للخالص حيث افتدت نفسها باملال خبـالف  ألن دفعها املال يدل على احتي) ٣(
  .ما إذا سألته طالقاً بال عوض

  .واملختلعة مباهلا ليس يف طالقها سنة أو بدعة سواء دخل ا أم مل يدخل ا
هذا ليس صفة للمختلعة ألنه ليس قيداً فيها، ألنه كما تقدم معنا ليس يف طالقها ) ٤(

: –رمحه اهللا  –ا، فعلى هذا فقول املصنف  سنة أو بدعة سواء دخل ا أم مل يدخل
ألن  ،)واليت مل يـدخل ـا  : (إمنا هو على تقدير الواو فكأنه قال) اليت مل يدخل ا(

الزوجة اليت مل يدخل ا الزوج ال عدة عليها، فلذلك ال يوصف طالقهـا بسـنة أو   
  .بدعة

رمحه  –صنف فمما سبق يتبني لنا أن املذكورات مخسة ال أربعة كما ذكر امل
  .–اهللا
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  صل يف ما ميلكه الزوج من الطلقاتف
  ............................، )٣(ثالث تطليقات )٢(احلر )١(وميلك

  .الزوج) ١(
أي كامل احلرية، فأما إن كان فيه رق بأن كان مبعضاً فإنه ال ميلك إال طلقـتني  ) ٢(

  .–بإذن اهللا  –كما سيأيت 
)٣ (هة، ألن العربة بالزوج ألنه املالك للعصـمة  سواٌء كانت زوجتقـال  . حرة أم أم

��������������﴿: تعاىل�����: ، مث قال بعد ذلـك )١(﴾���

  .، أي يف الثالثة فال حتلُّ له حىت تنكح زوجاً غريه)٢(﴾!�� ﴿
ألن اهللا أباح له الطالق، فال مينع . وال حيرم مجع الطلقات الثالث على املعتمد

ثالثاً قبل أن يأمره،  �طلق امرأته بني يدي رسول اهللا  �ر العجالين منه، وألن عومي
عـن ذلـك    �فلو كان حمرماً عليه لنهاه النيب . وقبل أن يخربه أا تطلق عليه باللعان

  .ر ذلك السضتعليماً له ولكل من ح
أنت طالق، ونوى اثنتني أو ثالثاً، وقع ما نوى، ملـا  : ولو قال الزوج لزوجته

بذلك، وقال واهللا مـا أردت   �أنه طلق امرأته البتةُ فأخرب النيب :  �عن ركانة  جاء
واهللا مـا أردت إال  : واهللا ما أردت إال واحدة؟ فقال: �إال واحدة، فقال رسول اهللا 

فلو كانت الثالث واحدة ملا كان للتحليـف فائـدةٌ،    )٣(.�واحدة، فردها إليه النيب 
  اعتقد أن لفظ البتة يقتضــي �دة والثالث، ولعلّ ركانة ولفظ البتة حمتمل للواح

                                                           

  .٢٢٩: البقرة )١(
  .٢٣٠: البقرة )٢(
 .أخرجه أبوداود والترمذي، وهو ضعيف )٣(
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  .)٢(تطليقتني )١(والعبد
  ............................................ )٣(ويصح االستنثاء

  .الثالث
. أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق: ولو قال الرجل لزوجته غري املدخول ا

ال ميلك مراجعة زوجته بعد الطـالق إال يف  فإا تبني منه بالطلقة األوىل، ألن الزوج 

��z��y������x��w}��|��{��﴿: العدة، وهذه ال عدة عليها، لقوله تعـاىل 

	
����������~﴾)١(.  
  .سواء كان مبعضاً، أو مكاتباً، أو مدبراً، أو قناً) ١(
: مرفوعاً –رضي اهللا عنها  –سواء كانت زوجته حرة أم أمة، ملا جاء عن عائشة ) ٢(
رضي اهللا  –وعن ابن عمر . )٢("ق العبد اثنتان فال حتلُّ له حىت تنكح زوجاً غريهطال"

  .)٣()ينكح العبد امرأتني، ويطلق طلقتني، وتعتد األمة حيضتني: (أنه قال –عنهما 
ولو طلق كلٌّ من احلر أو العبد دون ما ميلكه مث راجع أو جدد عـادت لـه   

  .زوجته مبا بقي من الطالق
تثناء يف اللغة هو اإلخراج، وهو مأخوذ من الثين، وهو رد بعض الشـيء إىل  االس) ٣(

  .بعضه، ومنه ثنيت احلبل
  .)٤(هو إخراج بعض أفراد الكالم العام بإال أو إحدى أخواا: واصطالحاً

  
                                                           

  .٤٩: األحزاب )١(
  .أخرجه الدارقطين، والبيهقي، وضعفه األلباين )٢(
  .أخرجه الدارقطين، والشافعي، وهو صحيح )٣(
  .إال، وغري، وسوى، وماعدا، وحاشا، وخال، وليس: أداوت االستثناء )٤(
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  ........................................... )٢(إذا وصل به )١(يف الطالق
نسـائي األربـع   : أنت طالق ثالثاً إال اثنتني، أو يقول: تهكأن يقول الزوج لزوج) ١(

  .طوالق إال واحدة
  :يصح االستثناء يف الطالق بشروط) ٢(

بأن ال يفصل بني املستثىن واملستثىن منه كالم أجنيب ولـو  : أن يكون متصالً .١
كان يسرياً، أو سكوت زائد على سكتة التنفس، أو سعال طويل، واالتصال 

  :على نوعني
بأن يكون املستثىن مباشراً للمستثىن منـه حبيـث ال   : ياتصال حقيق: ولاأل

  .أنت طالق ثالثاً إال واحدة: مثل قول الرجل لزوجته. يفصل بينهما فاصل
بأن ال يكون املستثىن مباشراً للمستثىن منه بأن يفصـل  : اتصال عريف: الثاين

وت، أو العطاس والسعال بينهما فاصل ال ميكن دفعه، كسكتة التنفس، أو انقطاع الص
  .إذا كان يسرياً فإنه ال يضر، وأما إن كان طويالً فإنه يضر

ويشترط االتصال ألن االستثناء غري املتصل يقتضي رفع ما وقع بـه الكـالم   
األول، والطالق إذا وقع ال ميكن رفعه، خبالف االستثناء املتصل فإنه جيعل اللفظ مجلةً 

  .متامها واحدةً، فال يقع الطالق قبل
أن ال يكون املستثىن مستغرقاً جلميع املستثىن منه، فإن استغرقه بطل االستثناء  .٢

أنت طالق ثالثـاً إال  : أن يقول الزوج لزوجته: مثال. ويقع اجلميع باإلمجاع
 .فتقع ثالث طلقات، واالستثناء يكون لغواً. ثالثاً

 .وجود نية االستثناء قبل فراغ اليمني، وإن مل تقارن أوهلا .٣
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تعليقُه ١(ويصح( بالصفة)٢( والشرط)٣(قبل النكاح الطالق وال يقع ،)٤(.  
أن يتلفظ باالستثناء مسمعاً به نفسه عند اعتدال مساعه وال لغط، وال يشترط  .٤

يف صحة االستثناء أن يسمع غريه لكن يشترط لتصديقه أن يسمع غريه، ألنه 
أنكرته الزوجة، فإنه يقبل إنكارها وحتلف لو أقر بالطالق وادعى االستثناء، و

على نفيه، خبالف ما لو أنكرت مساعها إياه فإنه يقبل قوله، ألنه ال يلزم مـن  
  .عدم مساعها إياه عدم إتيانه به فال أثر إلنكارها له

أي الطالق قياساً على العتق، وتعليق الطالق يكون غالباً بإن، ومىت، وإذا، وكلما ) ١(
  .وحنو ذلك

أنت طـالق يف  : أي من زمان، أو مكان، أو غريمها فتطلق بوجودها، فإن قال هلا) ٢(
  .شهر كذا، وقع الطالق يف أول جزٍء من الليلة األوىل منه

أي ويصح تعليقه بالشرط بأداة من أدوات الشرط اليت تقدم ذكر بعضها سـواء  ) ٣(
شمس فأنت طـالق، أو  إن طلعت ال: علق الطالق على شرط معلوم احلصول، كقوله

: إن خرجت من الدار فأنت طالق، ويف معناه قوله: على شرط حمتمل احلصول كقوله
  .علي الطالق ال أفعل كذا، أو علي الطالق أن أفعل كذا

فإن وجِد املُعلق عليه مرةً واحدةً من غري نسيان، وال إكراه وال جهلٍ احنلـت  
ليقه أو مل يرجع، وال حيرم على الزوج الـوطء  اليمني ووقع الطالق، سواء رجع يف تع

  .قبل وجود الشرط، ووقوع الطالق
: أي أنه ال يقع إال على زوجة سواٌء كان الطالق منجزاً كأن قال المرأة أجنبيـة ) ٤(

  .إن تزوجتك فأنت طالق: أنت طالق، أو معلقاً كأن قال المرأة أجنبية
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، )٤(، والنـائم )٣(وانـون  ،)٢(الصـيب : )١(وأربع ال يقع طالقُهم
  .)٥(واملكره

أن يقول : سواٌء كان منجزاً، أو معلقاً حىت لو وجِد املُعلّق عليه بعد الكمال مثاله) ١(
إن أفقت فأنت طالق، : إن بلغت فأنت طالق، أو يقول انون لزوجته. الصيب لزوجته

و مغطى العقل، والقلم مرفوع ق الطالق وهمل يقع الطالق بالبلوغ وال باإلفاقة ألنه علّ
  .عنه

  .الذي مل يبلغ) ٢(
، والسكران غري املعتدي بسكرِه،كما تقدم معنا )١(ويلحق به املغمى عليه واملعتوه) ٣(

  .بيانه
  .أجزته أو أمضيته: حىت لو أجازه بعد استيقاظه كأن يقول) ٤(
  .على طالق زوجته، وقد تقدم معنا الكالم على ذلك) ٥(

  :ب أن نعلم أن اإلكراه على قسمنيوجي
  .إكراه حبق: األول
  .إكراه بغري حق: الثاين

  .إكراه القاضي للمويل بعد مدة اإليالء على الطالق: مثال األول
إكراه الظامل للزوج على الطالق، وهذا اإلكراه يقع معه الطـالق  : مثال الثاين

  :بشروط
به املُكره، بأن يكون صاحب والية  أن يكون املُكرِه قادراً على تنفيذ ما هدد .١

 .وسلطان أو قوة

  
                                                           

  .وهو ناقص العقل عن خبلٍ ال عن عدم معرفة تصرف )١(
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......................................................................  
أن يكون املُكره عاجزاً عن دفع ظلم املُكرِه، ربٍ منـه، أو اسـتغاثة مبـن     .٢

 .يخلصه وحنو ذلك

 .فإنَّ املُكرِه سيفعل ما هدد به أن يغلب على ظنه أنه إن امتنع عن التطليق .٣

بالقتل، أو إتالف عضوٍ من األعضاء، أو الضرب الشـديد،   أن يكون التهديد .٤
 .أو احلبسِ، أو إتالف ماله
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  فصل يف الرجعة
مـا مل تـنقضِ   ، )١(إذا طلَّق امرأته واحدةً أو اثنتني فله مراجعتهاو

  .......................................... )٢(دتهاعدتها، فإن انقضت ع
يف بيان أحكام الرجعة عقـب ذكـره ألحكـام     –رمحه اهللا  –شرع املصنف ) ١(

  .الطالق، ألن الطالق سبب الرجعة

%��$��#���"��﴿: واألصل فيها الكتاب والسنة واإلمجاع، قال تعـاىل 
ـ  �لعمر بن اخلطاب  �، وقال النيب )١(﴾*��(�����)��'& ق ابنـه  عندما طلَّ

  .، واإلمجاع منعقد على إباحتها)٢( "مره فلرياجعها: "زوجته
املرة من الرجوع من طالق : لغةً –بفتح الراء أفصح من كسرها  –والرجعة 

خمصوصٍ: وشرعاً. وغريِه املرأة إىل النكاح من طالقٍ غريِ بائنٍ يف العدة على وجه رد.  
  .رجتعصيغة، وحمل، وم: وللرجعة ثالثة أركان

وإذا طلَّق الرجلُ زوجته دون ما ميلك من الطلقات فله مراجعتها بغري إذا إن 

%��$��#���"��﴿: كانت حرة، وبغري إذن سيدها إن كانت أمه، لقولـه تعـاىل  
، وألن املراجعة دوام للنكاح، ويسن اإلشهاد على الرجعة خروجـاً مـن   )٣(﴾*

  .عة يف حكم استدامة النكاحخالف من أوجبه، وال جيب اإلشهاد ألن الرج
بوضع احلمل، أو باألقراء، أو باألشهر، وهي مصـدقة يف ذلـك، ألنَّ النسـاء    ) ٢(

ةُ. مؤمتنات على أرحامهنة، ننظر فإن انقضت العـــدفإن أنكر الزوج انقضاء العد  
                                                           

  .٢٢٨: البقرة )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .٢٢٨: البقرة )٣(
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  .على ما بقي من الطالق )٣(، وتكون معه)٢(نكاحها بعقد جديد )١(كان له
  : ........)٧(إال بعد وجود مخس شرائط )٦(مل حتلْ له )٥(ثالثاً )٤(قهاوإن طلَّ

وإن انقضت العدة بـاألقراء، أو  . باألشهر فال تصدق إال ببينة ألنه يمكن معرفة ذلك
حىت وإن خالف عادا، ألنـه   )١(وضع احلمل فتحلف على ذلك إن أمكن قبول قوهلا

  .ى أرحامهنكما تقدم معنا النساء مؤمتنات عل
  .أي للزوج) ١(
  .ليحلَّ له وطئها ذا العقد) ٢(
أي وتكون الزوجة مع زوجها بالعقد اجلديد على ما بقي من عدد الطالق، حىت ) ٣(

 ،هوإن تزوجت بزوج آخر أم ال، ألن الزواج اآلخر ال يهدم الطالق قبل استيفاء عدد
غريه، فوجـوده وعدمـه    ألن رجوعها إىل زوجها غري متوقف على أن تنكح زوجاً

سواء، خبالف ما لو كان رجوعها متوقف على أن تنكح زوجاً غـريه، فـإن هـذا    
  .االتصال بالزوج اآلخر يهدم الطالق، فإذا تزوجها األول رجعت إليه بطالقٍ جديد

  .زوجها بنفسه، أو بوكيله) ٤(
  .إن كان حراً، أو طلقتني إن كان عبداً) ٥(
لو كانت زوجته أمةً، وطلقها ثالثاً مث اشـتراها  : لك اليمني، مثالهمطلقاً، ولو مب) ٦(

  .قبل التحليل مل حيل له وطؤها مبلك اليمني لتحرميها عليه حىت تنكح زوجاً غريه
  .كما سيأيت بيانه ،وهذا يف املدخول ا، أما غري املدخول ا فال) ٧(
  
  

                                                           

فإن مل ميكن قبول قوهلا، بأن كانت صغرية، أو يائسا أو غريه، وادعت انقضاء عـدا بـاألقراء، أو بوضـع     )١(
  .احلمل، فإن الرجل يصدق بيمينه
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  ........، )٣(لُه ا وإصابتها، ودخو)٢(، وتزوجيها بغريِه)١(انقضاء عدا منه
بأقراء، أو أشهر، أو محل، وهذا هو الشرط األول، وهو خاص باملدخول ـا،  ) ١( 

  .ألنَّ غري املدخول ا ال عدة عليها
)٢ (هلكن ال يطلق إال بعد بلوغ هوهذا هـو  . ولو عبداً، أو صغرياً إذا كان ميكن مجاع

ا وغري املدخول ا، ويشترط يف التزويج أن يكون الشرط الثاين ويشترط يف املدخول 
، أو بعقد فاسد، ومـن العقـد   )١(بعقد صحيح، فإن وطئها مبلك اليمني، أو بالشبهة

الفاسد أن تشترط الزوجة أو وليها على الزوج الثاين يف صلب العقد أنـه إذا وطـئ   
وعليه حيمـل   طلق، أو إذا وطئ انفسخ عقد النكاح، فإن هذا الشرط يفسد النكاح،

  .)٢("لعن اهللا املُحلِّل، واملُحلَّلُ له: "�قوله 
وأما إذا تواطؤوا على ذلك قبل العقد مث عقدوا من غري شرط فإنه يصـح وال  

  .)٣(حيرم
  .بأن يوجل حشفته، أو قدرها من مقطوعها بقُبل املرأة) ٣(

، أو لو وطئها وهي حائض: ولو كان الوطء حمرماً فإن التحليل حيصل به، مثل
  .صائمة، أو حمرمة بنسك وحنو ذلك

  

                                                           

  .مثل أن يطئها يظنها زوجته )١(
  .أخرجه أبو داود والترمذي، وهو صحيح )٢(
، وملا جاء عن نافع عن ابـن  )لعن اهللا احمللِّل، واحمللَلَ له: (الصحيح من قويل أهل العلم أنه حمرم لعموم حديث )٣(

إال نكاح ... ال : (تزوجتها أحلها لزوجها مل يأمرين، ومل يعلم؟ قال: أن رجالً قال له –رضي اهللا عنهما  –عمر 
ال : قـال . سفاحاً �وإن كنا نعده على عهد رسول اهللا : ا، قالرغبة إن اعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقته

أخرجه الطيالسي يف مسنده واحلاكم والبيهقـي  . )سنة إذا علم أنه يريد أن حيلها  يزاال زانيني، وإن مكثا عشرين
  .بسند صحيح
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  .)٢(، وانقضاُء عدا منه)١(وبينونتها منه
وإن وطئها يف . وإذا كانت الزوجة بكراً فيشترط يف التحليل افتضاض البكارة

وعليه يشـترط يف اإليـالج   . دبرها فال حيصل التحليل به كما ال حيصل به اإلحصان
  :احمللل

ن مقطوعها، حلصول ذوق العسـيلة بـه، وألن   أن يوجل حشفته أو قدرها م .١
 .مجاع يوجب الغسل، ويفسد احلج، أشبه تغييب الذكر

 .أن يوجل يف قُبل املرأة .٢

  .أن ينتشر الذكر .٣
أن  –رضي اهللا عنها  –والدليل على الشرط الثاين والثالث ما جاء عن عائشة 

إن رفاعة طلقين يا رسول اهللا : ، فقالت�امرأة رفاعة القرضي جاءت إىل رسول اهللا 
. فبت يف طالقي، وإين نكحت بعده عبدالرمحن بن الزبري القرضي، وإمنا معه مثل اهلدبة

ال حىت يذوق عسـيلتك،  ! لعلك تريدين أن ترجعي إىل رفاعة؟: "�قال رسول اهللا 
  .)١("وتذوقي عسيلته

  .وذوق العسيلة ال حيصل إال باإليالج يف القُبل مع االنتشار
لزوج الثاين بالطالق الثالث، أو خبلع، أو بانقضـاء العـدة يف الطـالق    أي من ا) ١(

  .الرجعي، وهذا هو الشرط الرابع
أي من الزوج الثاين السترباء رمحها من وطئها، فإنه حيتمل محلـها مـن ذلـك    ) ٢(

  .اإليالج، وإن مل حيصل إنزال الحتمال أن يسبق املين وهو ال يشعر به
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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  )١(فصل يف اإليالء
أو مدةً تزيد علـى   )٥(مطلقاً )٤(زوجته )٣(أنْ ال يطأ )٢(حلَفوإذا 
  .......................................................، )٦(أربعة أشهرٍ

حلف زوجٍ على االمتناعِ من وطِء زوجته مطلقـاً،  : وشرعاً. احللف: اإليالء لغة) ١(
  .أو أكثر من أربعة أشهر

ن أذية املرأة، وقد كان طالقاً يف زمـن اجلاهليـة فأبطلـه    وهو حمرم ملا فيه م

  .)١(﴾XW��V����U��T��S��R��Q﴿: واألصل فيه قوله تعاىل. اإلسالم
حملوف به، وحملوف عليه، ومدةٌ، وصـيغةٌ، وزوج،  : واإليالء له ستة أركان

  .وزوجةٌ
  .الزوج حراً كان أو رقيقاً) ٢(
  .واهللا ال أطؤك، أو ال أجامعك: زوجتهأي ال يجامع، مثل أن يقول ل) ٣(
قاً، فإنه ال يكـون  حرةً كانت أم أمة، خبالف لو حلَف السيد أن ال يطأ أمته مطل) ٤(

  .ًءإيال
  .واهللا ال أطؤك: أي غري مقيد مبدة، مثل أن يقول) ٥(
واهللا ال أطؤك مخسة أشهر، فيشترط يف املدة أن تكون زائدةً علـى  : مثل أن يقول) ٦(
  :وعليه فاحللف على ترك الوطء له أربع حاالت. بعة أشهر بأي زيادةأر

  .أن حيلف على ترك الوطء مطلقاً، وهذا إيالء: األوىل
  .أن حيلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا إيالء: الثانية
  .أن حيلف على ترك الوطء أقل من أربعة أشهر، وهذا ليس بإيالء: الثالثة

                                                           

  .٢٢٦: البقرة )١(
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  ..............، )٤(أربعة أشهر )٣(إن سألت ذلك )٢(ؤجلُ له، ي)١(فهو مولٍ
  .أن حيلف على ترك الوطء أربعة أشهر، وهذا ليس بإيالء: الرابعة

ألن هذه املدة مدة شرعت ألمر جبلي وهي قلة الصرب من الزوج، خبالف ما لو مل ) ١(
ماعتها يف هـذا  حىت وإن طالت املدة، ألن ط ًءا من غري حلف فإنه ال يكون إياليطأه

  .األمر اجلبلي الذي هو حق من حقوقها مل تنقطع فيمكن أن يطئها
أي جيب أن ميهل املوىل، وال حيتاج إىل جتديد القاضي للمدة لثبوت ذلك بـنص  ) ٢(

  .القرآن كالعدة
الزوجة، وطلب الزوجة ليس بقيد، ألن التأجيل واإلمهال ال يتوقف على طلبها، ) ٣(

صحاب سواء علمت بثبوت حقها يف الطلب وتركته قصداً أم مل كما صرح بذلك األ
  .تعلم به

  .ألن املرأة تصرب على الرجل أربعة أشهر، وبعد ذلك يفىن صربها أو يقل) ٤(
ويشترط يف األربعة أشهر أن تكون متوالية، ال يوجد فيها مانع مينع من الوطء 

  :من قبل الزوجة، وموانع الوطء من قبلها على نوعني
موانع حسية كالصغر، واملرض، والنشوز، فزمن املـانع احلسـي ال   : ولاأل

  .حيسب من مدة التأجيل واإلمهال
موانع شرعية كتلبس بفرض رمضان، أو صيام نذر، أو إحـرام، فـال   : الثاين

  .حيسب زمن املانع الشرعي الذي من قبلها من مدة التأجيل واإلمهال
  :مسألة

  منذ مىت تبدأ مدة التأجيل؟
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  ........................، )٤(والطالق )٣(والتكفري )٢(بني الفيئة )١( يخيرمثَّ
، وتبدأ يف الرجعية من الرجعـة،  –احللف  –تبدأ املدة يف الزوجة من اإليالء 

فإذا طلق الرجل زوجته طالقاً رجعياً مث آىل منها مل حتسب املدة حىت يراجعها، فـإذا  
  .ألن قبل الرجعة مينع شرعاً من وطئها حىت يراجعهاراجعها يبدأ حساب املدة، 

الزوج الذي آىل من زوجته، والذي يخيره القاضي بعد طلب الزوجة إذا كانـت  ) ١(
 فإا متهل حـىت تبلـغ وال   مراهقةإذا كانت أما ، وولو أمة وال يطالب سيدها بالغة

ا املطالبة مىت شـاءت،  يطالب عنها وليها، ولو تركت حقها يف املطالبة مل يسقط بل هل
  .ألن املطالبة على التراخي ال على الفور

)٢ (  إىل الوطء بعد أن حلَـف هبفتح الفاء وكسرها، مأخوذة من فاء إذا رجع لرجوع
هعلى ترك.  

  .)١(والفيئة تكون بأن يوجل املويل حشفته أو قدرها من مقطوعها بقبل املرأة
جلماع، فإن قام به مانع طبيعـي كمـرض   وهذا إذا مل يقم به مانع مينعه من ا

ونـدمت  : إذا قدرت فئت، ويندب له أن يقول: فإا تطالبه بفيئة اللسان، بأن يقول
على ما فعلت.  

  .بني الطالقوأي مع الفيئة، ألن التخيري يكون بني الفيئة مع التكفري ) ٣(
يالء مـع قصـد   واملويل إذا فاء فإنه ال تلزمه إال كفارة واحدة، وإن كرر اإل

  .التأكيد حىت وإن تعدد الس أو طال الفاصل
فإن طلَّق طالقاً رجعياً مث راجع عاد اإليالء، وتستأنف . أي تطليق احمللوف عليها) ٤(

  :املدة من حني الرجعة، صورة املسألة

                                                           

  .فال حتصل باإليالء يف الدبر )١(
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إن آىل الرجل من زوجته وبعد شهرين من إإله طلّقها أول تطليقه، مث راجعها 
  .العدة، فإن اإليالء يعود مرة أخرى وتستأنف املدة من حني الرجعةقبل انقضاء 
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  .)٢(طلَّق عليه احلاكم )١(فإن امتنع
الزوج من الفيئة والطالق، ويشترط حضوره لس احلكم، ليثبت امتناعه أمـام  ) ١(

  .القاضي
فإن تعذر حضوره لس احلكم بتوارٍ أو غيبة أو تعززٍ فتكفي البينـة علـى   

  .اع بشهادة عدلني بأنه آىل من زوجته، ومضت املدة وامتنع من الفيئة والطالقاالمتن
أي نيابة عنه، وإن حضر وامتنع من الطالق والفيئة، أو مل حيضر لعذر كما سـبق  ) ٢(

  .وشهد شاهدان عدالن على ما تقدم
أوقعت عن فالن على فالنة طلقة، أو حكمت على فالن يف : ويقول القاضي

  .أو حنو ذلك زوجته بطلقة
  ،ـهة إمهالوال يشترط للطالق حضوره عنده، وال ينفذ طالق القاضي يف مد

  .وال بعد وطئه، أو بعد طالقه
  .وللحاكم أن يطلق طلقة واحدة، فإن طلق أكثر من واحدة مل تقع إال واحدة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

  )١(فصل يف الظهار
دما جاء اإلسـالم غيـر هـذا    الظهار كان يف زمن اجلاهلية طالقاً كاإليالء، فعن) ١(

  .االعتقاد
: وهو يف اللغة مأخوذ من الظهر، ألن صورته األصلية أن يقول الرجل لزوجته

  .تشبيه الزوج زوجته يف احلرمة مبحرمه: وشرعاً. أنت علي كظهر أمي

���s��r��q��p﴿: واألصل يف الظهار قبل اإلمجاع قول اهللا تعاىل

�t����u���������w��v���x��������y����z�����{�����|�����}~������������������������������������

ظاهر مـن زوجتـه    �، وسبب نزوهلا هو أن أوس بن الصامت )١(﴾����
أشـكوا   �فجئت رسول اهللا : ، قال-رضي اهللا عنها  –خويلة بنت مالك بن ثعلبة 

فما برحت حىت نزل  اتقي اهللا فإنه ابن عمك،: جيادلين فيه ويقول �إليه ورسول اهللا 

يعتق رقبة، : إىل الفرض، فقال )٢( ﴾�H��G��F��E��D��C��B��A﴿: القرآن
يا رسول اهللا إنه شيخ كبري ما به : فيصوم شهرين متتابعني، فقالت: ال جيد، قال: قالت

: ما عنده من شيء يتصدق به، قالـت : فليطعم ستني مسكيناً، قالت: من صيام، قال
قـد  : قـال يا رسول اهللا فإين أعينه بعرق آخـر،  : من متر، قلتفأتى ساعتئذٍ بعرق 

والعرق : عنه ستني مسكيناً، وارجعي إىل ابن عمك، قال أحسنت، اذهيب، فأطعمي به
  .)٣(ستون صاعاً

  .مظاهر، ومظاهر منها، ومشبه به، وصيغة: والظهار له أربعة أركان

                                                           

  .٣: ةاادل )١(
  .١: اادلة )٢(
  .أخرجه أبو داود، والبيهقي، وأمحد، وهو صحيح )٣(
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 )٦(علـي  )٥(أنـت : )٤(لزوجته )٣(الرجلُ )٢(أن يقول: )١(والظهار
  .)٧(كظهر أمي

   )١١(ولزِمته )١٠(صار عائداً )٩(ومل يتبِعه بالطالق )٨(فإذا قال ذلك
  .أي وصورة الظهار الغالبة) ١(
  .أو يكتب، أو يشري األخرس إشارة مفهمة) ٢(
  .أي الزوج حراً كان أم رقيقاً) ٣(
  .احلرة أو األمة الكافرة، البالغة أو غري البالغة، املسلمة أو) ٤(
  .أو رأسك، أو يدك وحنو ذلك من األعضاء الظاهرة) ٥(
  .أو مين، أو معي، أو عندي) ٦(
  .أو بطنها، أو عينها، أو يدها أو حنو ذلك من األعضاء الظاهرة ال الباطنة) ٧(

وخص ذكر الظهر يف الصورة الغالبة دون غريه من األعضـاء، ألن الظهـر   
ويب كمركويب منك كمر: ، ففي هذا كناية تلوحيية، فكأنه قالموضع الركوب يف الدابة

  .من أمي، أي أنت علي حمرمة كما أن أمي علي حمرمة
  .هلا) ٨(
  .مع متكنه من ذلك) ٩(
أنت علي كظهر أمـي، يقتضـي أن ال   : أي خمالفاً لتشبيهه هلا بأمه، ألن قوله) ١٠(

  .يف قولهميسكها زوجة، فإذا أمسكها بعد زوجة فقد عاد 
وهذا يف الظهار املؤبد أو املطلق ويف غري الرجعية، وأما يف الظهار املؤقت فال 

  .يصري عائداً إال بالوطء يف الوقت أو املكان، ويف الرجعية ال يكون عائداً إال بالرجعة
إذا صار عائداً، وإن طلقها بعد ذلك فال تسقط عنـه الكفـارة بعـد العـود     ) ١١(

  .أو اخللع، وغري ذلك من أنواع الفرقةبالطالق، أو الفسخ، 
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  ...................................... )٣(عتق رقبة: )٢(، وهي)١(الكفارة
بسبب اليمني واحلنث مجيعاً، وجيوز تقدميها على العود، ألن هلا سـببان فيجـوز   ) ١(

  .تقدميها على أحد السببني
  .نبالستر، ومسيت بذلك ألا تستر الذ: والكفارة لغة
هي مالٌ أو بدلُه يخرجه الشخص بسبب ظهـار، أو قتـل، أو   : ويف الشرع

  .مجاع يف ار رمضان، أو حنث ميني

��s��r��q��p﴿: وكفارة الظهار مرتبة بنص القرآن، قال تعاىل

�t����u�����������v�����w�������x���������y���z����{������|����}�����~����������������������������

��������������!��"������#�����$����%���������&���'�������(��)����*����+,������-������.

/0���1��2��3﴾)١(.  
  .أي الكفارة) ٢(
  :ويشترط فيها) ٣(

أن ال تكون الرقبة مستحقة للعتق جبهة أخرى غري الكفارة، فيخرج بذلك أم  .١
 .دتق جبهة االستيالالولد فال جيزئ إعتاقها عن الكفارة، ألا مستحقة للع

خلو عتق الرقبة عن شوب العوض، فال جيزئ العتق عن الكفارة مـع أخـذ    .٢
 .عوضٍ عليه من العبد أو أجنيب

٣. كاملة أن يقع العتق على رقبة.  
  
  

                                                           

  .٤-٣: اادلة )١(
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  .)٢(سليمة من العيوبِ املُضرة بالعمل )١(مؤمنة
��O��N��M��L���K��J﴿: قبل العتق ال معه أو بعده، لقوله تعاىل) ١(
P﴾)وقال تعاىل يف كفارة الظهـار )١ ، :﴿�����u��t��s��r��q��p

y��x��w��v﴾)فيحمل املطلق على املقيد، ألن احلكم واحد، والسـبب  )٢ ،
 �كانت يل جارية فأتيت رسول اهللا : قال �وملا جاء عن معاوية بن احلكم . خمتلف
: يف السماء، قال: تأين اهللا؟ قال:  �علي رقبة أفأعتقها؟ فقال هلا رسول اهللا : فقلت

 �فعلل النيب . )٣("اعتقها فإا مؤمنة: "�رسول اهللا، فقال رسول اهللا : من أنا؟ قالت
  .جواز إعتاقها بأا مؤمنة، فدل على أنه ال جيزئ عن الرقبة اليت عليه إال مؤمنة

على هذا الشرط ال جيزئ املقعد، أو فاقد البصـر، أو مقطـوع    اًءضرراً بيناً، وبن) ٢(
ألن املقصود من اإلعتاق تكميـل  . اليدين، أو املريض الذي ال يرجى برؤه وحنو ذلك

ال صار إحال الرقيق ليتفرغ لوظائف األحرار، وال يتفرغ إال إن استقل بكفاية نفسه و
  .ثقيالً على نفسه وعلى غريه

وأما إذا كان العيب غري بينٍ لكونه يسرياً كفقد األنف، أو األذنني، أو أصابع 
لرجلني أو كان العبد أصماً أو أخرساً أو أعوراً، أو أعرجاً ميكنه متابعة املشـي فإنـه   ا

  .جيزئ، ألن هذه العيوب غري مضرة بالعمل
  

                                                           

  .٩٢: النساء )١(
  .٣: اادلة )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
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فإطعـام   )٣(، فإن مل يستطع)٢(فصيام شهرين متتابعني )١(فإن مل جيد
  .لكل مسكنيٍ مد )٤(ستني مسكيناً

  :والعجز عنها له حالتان املظاهر الرقبة املذكورة بأن عجز عنها،) ١(
  .العجز احلسي، بأن ال جيدها أصالً: األوىل
  .العجز املعنوي، بأن جيدها بأكثر من سعرها: الثاين

ويفوت التتابع بفوات يوم فأكثر بال عذر، كمن نسي صيام يوم أو ترك الصـيام  ) ٢(
ه فأشبه بسبب مرض أو سفر، ألن املرض والسفر ال ينافيان الصوم، وقد أفطر باختيار

  .)١(ما لو أجهده الصوم فأفطر
املظاهر صوم الشهرين املتتابعني هلرم، أو مرض يستمر شهرين ظناً مستفاد مـن  ) ٣(

العادة يف مثله أو من قول األطباء، أو خوف زيادة مرض، أو ملشقة شديدة ال حتتمـل  
  .عادة

شاء، ألن هـذا  أي متليك ستني مسكيناً طعاماً، وال جيزئ أن يدعوهم لغداء أو ع) ٤(
إباحة وليس بتمليك، والكفارة بإطعام ستني مسكيناً مال واجـب شـرعاً فوجـب    

  .)٢(متليكهم إياه كالزكاة
واإلطعام يشمل املساكني والفقراء ألنه مىت انفرد أحدمها أريد به ما يشـمل  

  .اآلخر، وإذا اجتمعا تغايرا ومل يشمل أحدمها اآلخر

                                                           

  .ويف القدمي املرض ال يقطع التتابع، ألن التتابع ال يزيد على أصل وجوب رمضان، وهو يسقط باملرض )١(
الكية، وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية عدم وجوب التمليك يف إطعام الكفارة، فإذا مذهب أيب حنيفة وامل )٢(

  .عشى املظاهر املساكني أو غداهم أجزأه ذلك
��V���U��T��S���R��Q﴿: من اإلطعام إطعام، كمـا قـال تعـاىل    نيكألن التم: قالوا

Wذلك إطعامهم باإلباحة من غري متليك ﴾، فدخل يف.  
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  .)٣(فِّرحىت يك )٢(وطؤها )١(وال حيلّ له
ملا ظاهر مـن   �ومقدار اإلطعام مد لكل مسكني، حلديث سلمة بن صخر 

تصدق ذا على سـتني  : "عرقاً فيه مخسة عشر صاعاً، وقال له �امرأته أعطاه النيب 
  .)١("مسكيناً

ويكون اإلطعام من غالب قوت بلده كالرب والشعري والذرة، واألرز، والتمر، 
ذلك مما جيزئ يف الفطرة، ألن كل ما جيزئ يف الفطرة جيـزئ  والزبيب، واإلقط وحنو 

  .هنا
وإذا عجز املظاهر عن اإلطعام، فإن الكفارة تبقى يف ذمته، فإذا قدر بعد ذلك 

امليسور [على خصلة فعلها، ولو قدر على بعضها كمد طعام أو بعض مد أخرجه، ألن 
  .، ويبقى الباقي يف ذمته]ال يسقط باملعسور

  .مظاهرأي لل) ١(
  .أي وطء زوجته اليت ظاهر منها) ٢(

��t��s��r��q��p﴿: كفارة كاملة، وال يكفي بعضها، لقوله تعـاىل ) ٣(

~}��|��{��z��y��x��w��v�����u﴾)هو اجلماع، وملا جـاء  )٢ واملس ،
إين ظـاهرت مـن   : أن رجالً قال يا رسول اهللا –رضي اهللا عنهما  –عن ابن عباس 

رأيت : ما محلك على هذا يرمحك اهللا؟ قال: فقال. بل أن أكفرامرأيت فوقعت عليها ق
  .)٣("فال تقرا حىت تفعل ما أمرك اهللا عز وجل به: "قال. خلخاهلا يف ضوء القمر

  .وجيوز للمظاهر اللمس والتقبيل ولو بشهوة يف غري ما بني السرة والركبة
                                                           

  .ذي واحلاكمأخرجه الترم )١(
  .٣: اادلة )٢(
  .أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وهو حسن )٣(
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  )١(فصل يف اللعان
  ............................................. )٢(إذا رمى الرجلُ

كلمات خمصوصة جعلت حجـةً  : وشرعاً. اللعان لغة مصدر من اللعن وهو البعد) ١(
  .للمضطر إىل قذف من لطَّخ فراشه وأحلق العار به أو إىل نفي ولد

والزوج قد يبتلى بقذف زوجته لدفع العار الذي أحلقته به والنسب الفاسـد،  
فجعل اللعان سنة له، وإن تيسرت له البينة، ألن كل كلمة وقد يتعذر عليه إقامة البينة 

من كلمات األربع اللعان مبنـزلة الشاهد، فالكلمات األربع مبنـزلة الشهود األربعـة  
  .الذين هم حجة يف الزنا

وقد يبتلى الزوج بلعان زوجته لكي ينفي نسب ولد عنه، علم أنه ليس منـه،  
ها ولكن ولدته لدون ستة أشهر مـن وطئـه أو   وإمنا يعلم ذلك إذا مل يطأها، أو وطئ

بأن ولدته ملا بينهما منه ومـن زنـا بعـد    . لفوق أربع سنني منه، أو ظن أنه ليس منه
، والقذف حينئذ واجب فوراً ألن نفي الولد على الفور كـالرد  )١(استرباء منه حبيضه

لك مل يصـح  إن هذا الولد ليس مين، فإن أخر ذ: بالعيب بأن يأيت القاضي، ويقول له
فيه بعد، وأما اللعان فهو على التراخي بعد ذلك، وأما إذا مل يكن ولد فاألوىل لـه أن  
يستر عليها ويطلقها إن كرهها وإن جاز له القذف واللعان، وهذا كله إن علم زناهـا  
أو ظنه ظناً مؤكداً وإال فيحرم عليه قذفها ولعاا ولو كان هناك ولـد ألنـه يلحقـه    

  .بالفراش
املكلف املختار امللتزم لألحكام، أما قذف الصيب وانون واملكره وغـري امللتـزم   ) ٢(

  .لألحكام فال يقتضي لعاناً وال عقوبة لكن يعزر الصيب وانون إذا كان هلما نوع متييز
                                                           

ولو علم زناها واحتمل كون الولد منه ومن الزنا بأن مل يستربئها بعد وطئه حرم نفي الولد رعاية للفـراش،   )١(
  .وكذا حيرم القذف واللعان على الصحيح
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  ..... )٤(أو يالعن )٣(إال أن يقيم البينة )٢(فعليه حد القذف )١(زوجته بالزنا
ظناً مؤكداً كشيوع زناها بزيد مع قرينة تؤكد ذلـك بـأن    ظنهإن علم ذلك أو ) ١(

رج من عنده، أو أخربه ثقـة  رآمها ولو مرة واحدة يف خلوة أو خيرج من عندها أو خت
  .بزناها

: مثانون جلدة إن كانت حمصنة، أو التعزير إن كانت غري حمصنة، لقولـه تعـاىل  ) ٢(

ــيأيت )١(﴾|��{��~�����	����������������������������﴿ ، وس
  .–بإذن اهللا  –تفصيل وتعريف اإلحصان يف فصل القذف 

قال هلالل بن أميـة   �فإذا أقام البينة على زنا زوجته سقط عنه احلد، ألن النيب ) ٣(
والذي بعثك باحلق إين : فقال هالل". البينة وإال حد يف ظهرك: "عندما قذف زوجته

: ي من احلد، فنـزل قـول اهللا تعـاىل  ظهر يربئلصادق، ولينـزلن اهللا يف أمري ما 

﴿����������������¡��¢������£��¤����������¥����¦��§����¨�������©���ª����¬«
°������®﴾)٢(.  

واللعان لـه  . أي يأيت بكلمات اللعان، فإن امتنع من إقامة البينة واللعان فعليه احلد) ٤(
  :وللعان أربعة شروط. متالعنان، وصيغة: ركنان
١. قذف احلد، والقذف سبق ت أو يا زن: قد يكون صرحياً مثل أن يقول يوجب

 .يا فاجرة أو زنت يدك أو رجلك: زانية، وقد يكون كناية مثل

  
  

                                                           

  .٤: النور )١(
  .٦: النور )٢(
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  ..... :)٤(يف مجاعة من ناس )٣(يف اجلامع على املنرب )٢(عند احلاكم )١(فيقول
ارسلوا : "ملا قذف هالل بن أمية زوجته قال �أمر القاضي باللعان، ألن النيب  .٢

 .)١(..."إليها فجاءت، فتال عليها آية اللعان

ألن اللعان مبين على التغليظ والتأكيد، وألنه دارئ للحد وموجب له فجرى 
  .جمرى إقامة البينة على الزنا، واحلكم به، أو بنفيه فلم يصح بغري احلاكم

ل قل كذا وكذا، ويقـو : أن يلقن القاضي املتالعنني كلمات اللعان، فيقول له .٣
قويل كذا وكذا، فإن بادر أحد املتالعنني باللعان قبل تلقني القاضـي مل  : هلا

يصح كما لو حلف قبل أن حيلّفه القاضـي، واللعـان كـاليمني يف سـائر     
 .اخلصومات

  .املواالة بني كلمات اللعان، فالفاصل الطويل والكلمة األجنبية تؤثر .٤
  .اللعان يف بيان كيفية –رمحه اهللا  –هنا شرع املصنف ) ١(
  .أو من ينوب عنه) ٢(
إىل التغليظ  –رمحه اهللا  –يندب تغليظ اللعان باملكان أو الزمان، وأشار املصنف ) ٣(

باملكان فقط، وتغليظ اللعان باملكان بأن يكون يف أشرف مكان يف بلده، ألن يف ذلك 
  .تأثرياً يف الزجر عن اليمني الفاجرة

عصر اجلمعة واحلق بعضهم به رمضان،  وتغليظ اللعان بالزمان بأن يكون بعد
  .ويوم عرفة، وعاشوراء

هذا مما يستحب، وأقلهم أربعة لثبوت الزنا م، ويسن أن يكونوا من أعيان الناس ) ٤(
  .وصلحائهم، ألن فيه ردعاً عن الكذب

  
                                                           

  .وهو صحيح ،و داودأخرجه أب )١(
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، )٢(فيما رميت به زوجيت فالنة من الزنـا  )١(أشهد باهللا أين ملن الصادقني
 )٥(، ويقولُ يف اخلامسة)٤(أربع مرات )٣(ن الزنا وليس مينوأنَّ هذا الولد م

  ..........................................: .....)٦(بعد أن يعظه احلاكم
���°﴿: لقوله تعـــاىل) ١(���®��¬«��ª��©���¨��§﴾)١(، 

وكررت الشهادة لتأكيد األمر، وألا أقيمت مقام أربعة شهود من غريه ليقام عليهـا  
  .حلد، ولذلك مسيت شهادات، وهي يف احلقيقة أميانا

باحللف وحنوه كأحلف أو أقسم، أو أبـدل  ) الشهادة(املالعن لفظ  لولو أبد
  .بالرمحن مل يصح يف األصح اتباعاً للفظ القرآن) اهللا(لفظ 

  :الزوجة هلا حالتان) ٢(
ـ : أن تكون حاضرة يف جملس اللعان، فيقول عند ذلك: األوىل ه فيما رميت ب

  .زوجيت هذه
أن تكون غائبة عن جملس اللعان ملرض أو حيض أو حنو ذلك، فيقول : الثانية

فيما رميت به زوجيت فالنة، ويسميها ويرفع نسبها ليميزها عن غريها دفعاً : عند ذلك
  .لالشتباه

  .إن كان هناك ولد) ٣(
  .أي يكرر املالعن هذه الكلمات أربع مرات) ٤(
  .دة ملا تفيده الكلمات األربعالشهادة اخلامسة مؤك) ٥(
يندب للحاكم أن يعظ املالعن لعله ينـزجر، ويندب أن يأمر رجالً أن يضع يده ) ٦(

  أميةأن هالل بـن   –رضي اهللا عنهما  –على فمه لعله يرجع، ملا جاء عن ابن عباس 

                                                           

  .٦: النور )١(
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  .)١(وعلي لعنةُ اهللا إن كنت من الكاذبني
  .................، قوطُ احلد عنهس: )٢(ويتعلَّق بلعانِه مخسة أحكام

أرسلوا إليها فجاءت، فتال عليهما آيـة اللعـان،   : "�قذف امرأته، فقال رسول اهللا 
واهللا لقـد  : ، فقال هـالل "وذكرمها وأخربمها أن عذاب اآلخرة أشد من عذاب الدنيا

، "اشهد: "، فقيل هلالل"العنوا بينهما: "�فقال النيب : كذب: صدقت عليها، فقالت
 اهللا يا هالل اتقِ: ما كانت اخلامسة، قيللفشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني ف

فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة، وإن هذا املوجبة الـيت توجـب عليـك    
أن : فشهد اخلامسـة . واهللا ال يعذبين اهللا عليها، كما مل جيلدين عليها: فقال. العذاب

اشهدي، فشهدت أربع شهدات بـاهللا  : مث قيل هلا. ن الكاذبنيلعنة اهللا عليه إن كان م
عذاب الدنيا أهون مـن   اتقي اهللا، فإن: مسة قيل هلاافلما كانت اخلإنه ملن الكاذبني، 

: اليت توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة، مث قالت عذاب اآلخرة، وإن هذه املوجبة
. ليها إن كان من الصـادقني أن غضب اهللا ع: واهللا ال أفضح قومي، فشهدت اخلامسة

أن ال نفقة وال سكىن، من أجل أما يفترقان من : بينهما، وقضى �ففرق رسول اهللا 
  .)١(غري طالق، وال متوىف عنها

أمر رجالً حني أمـر  : �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –وجاء عن ابن عباس 
  .)٢(إا املوجبة: املتالعنني أن يتالعنا أن يضع يده عند اخلامسة على فيه، وقال

  .أي فيما رميتها به من الزنا) ١(
أي ويترتب على لعان الزوج وإن مل تالعن الزوجة مخسة أحكام، وهذه األحكام ) ٢(

  .تترتب بال حكم حاكم
                                                           

  .أخرجه أبو داود، وهو صحيح )١(
  .أخرجه أبو داود )٢(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

، والتحرمي على )٣(، ونفي الولد)٢(، وزوالُ الفراشِ)١(ووجوب احلد عليها
  .)٤(األبد

أشهد باهللا فالناً هذا ملـن  : فتقول )٥(ويسقطُ احلد عنها بأن تلتعن
  ....................... أربع مرات، )٧(فيما رماين به من الزنا )٦(الكاذبني

½���¾��¿����Á��À﴿: وال يسقط عنها احلد إال بأن تالعن لقوله تعـاىل ) ١(
$��%�����Æ��ÅÄ��Ã��Â﴾)١(.  

  .بالبينونة) ٢(
  .لعانه، ولو استلحقه بعد ذلك حلقه عن املالعن فال ينسب إليه إن نفاه يف) ٣(
مضت : أنه قال �أي حترم عليه املالعنة حترمياً أبدياً، ملا جاء عن سهل بن سعد ) ٤(

  .)٢(السنة يف املتالعنني أن يفرق بينهما، مث ال جيتمعا أبداً
  .بعد متام لعالن الزوج) ٥(
ا متيزه بامسه ونسـبه  إن كان املالعن حاضراً، فإن كان غائباً ملرض وحنو ذلك فإ) ٦(

  .كما سبق

ــاىل ) ٧( ــه تعـ ½���¾��¿�������Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À%��﴿: لقولـ
$﴾)٣(.  

  
  

                                                           

  .٨: النور) ١(
  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود )٢(
  .٨: النور )٣(
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علي غضب اِهللا إن كان : وتقول يف اخلامسة بعد أن يعظها احلاكم
  .)١(من الصادقني

واحلكمة يف اختصاص لعان املرأة بالغضب ولعان الرجـل  . فيما رماين به من الزنا) ١(
جرمية الزنا أعظم من جرمية القذف، والغضب أعظم من اللعن، ألن الغضب  باللعن أن

  .إرادة االنتقام، واللعن الطرد واإلبعاد، فجعل األغلظ مع األغلظ
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  )١(فصل يف العدة
  .متوفَّى عنها زوجها، وغري متوفَّى عنها: واملعتدةُ على ضربني

، وإن كانت )٢(فعدتها بوضع احلملِفاملتوفَّى عنها إن كانت حامالً 
  .......................................................... )٣(غري حاملٍ

تربص املرأة مدة يعرف فيها براءة رمحها بـأقراء، أو  : مأخوذة من العدد، وشرعاً) ١(
  .أشهر، أو وضع احلمل

العدة، وكذا سائر األحكـام  أي بتمام انفصاله فال أثر النفصال بعضه يف انقضاء ) ٢(
  .إال وجوب الغرة على اجلاين على أمة بظهور شيٍء منه

  :ويشترط يف احلمل الذي تنقضي به العدة ما يأيت
أن يكون مضغة فيه صورة ختليق اإلنسان تعرفها القوابل، أما العلقة وهـي دم   .١

وجها، الفطر خبر: (غليظ يعلق فال تنقضي به العدة لكن يثبت ا ثالثة أحكام
فتثبت ـا  ، أما املضغة )ا يسمى نفاساًهوجوب الغسل ا، الدم اخلارج بعد

أما الولـد  تنقضي ا العدة، وحيصل ا االسترباء، واألحكام الثالثة السابقة و
 .وجوب الغرةواألحكام السابقة ويزيد ثبوت أمية الولد  فيثبت به

صيتني عـن زوجـة   مكان نسبته للميت، فلو مات زوج ممسوح الذكر واخلإ .٢
 .حامل فعدا باألشهر ال بوضع احلمل

أن يكون احلمل من نكاح صحيح، فلو محلت بشبهة يف أثناء العدة كملـت   .٣
الباقي بعد وضع احلمل، وإذا محلت من زنا أو محلت يف أثناء العدة من زنـا  

  .انقضت عدا مبضي األشهر مع وجود احلمل ألنه ال حرمة له
ويلحق بغري احلامل . سواء كان مدخوالً ا أم غري مدخول ابشرط كوا حرة ) ٣(

  .احلامل من غري زوج، أو حامل من صيب صغري، أو ممسوح كما تقدم
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  .)١(فعدا أربعة أشهرٍ وعشرا
فعدا بوضع احلمل، وإن : إن كانت حامالً: )٢(وغري املتوىف عنها

 -      . )٤(قروءفعدا ثالثة : )٣(كانت غري حاملٍ وهي من ذوات احليض
ــار  ــي األطهــــــــــ ، – )٥(وهــــــــــ

........................................................  
واحلكمة من كون العدة أربعة أشهر وعشرا أا لو كانت حامالً لتحرك احلمـل  ) ١(

  .فيها لنفخ الروح فيه حينئذ، وزيدت العشر استظهاراً
، أو فسخ بعيب، أو انفساخ برضـاع،  زوجها، وهي املعتدة بسبب الفرقة بطالق) ٢(

  .أو لعان، أو معتدة بوطء شبهة
واملطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها وهي يف العدة فإا تنتقـل إىل عـدة   

  .الوفاة، ألا كالزوجة وترث خبالف البائن
  .ولو أا حاضت مرة واحدة، ومل تبلغ سن اليأس) ٣(
  .وإن طالبت أو استعجلت احليض بدواء) ٤(

ومن انقطع حيضها لعارضٍ كرضاع، ومرض، وحنو ذلك تصرب حىت حتـيض  
فتعتد باألقراء، أو حىت تبلغ سن اليأس، وهو اثنان وستون سنة على األصح، مث بعـده  

  .تعتد باألشهر
األقراء مجع قرء بضم القاف وفتحها، وهي مشتركة بني احليضات واألطهار، وملا ) ٥(

املراد، وروي ذلك عن عمر وعلي وعائشة  –ه اهللا رمح –كانت مشتركة بين املصنف 
  .وغريهم من الصحابة رضوان اهللا عليهم
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، واملطلقة )١(وإن كانت ممن ال حتيض كالصغرية واآليسة فعدا ثالثة أشهرٍ
  .قبل الدخول ا ال عدة عليها

��³��²��±��°´��
��﴿: لقوله تعـاىل ) ١(�����®����¬��«
»º���¹��¸���¶﴾)١(.  

  .نت عدن ثالثة أشهر، ألن كل شهر يشتمل على طهر وحيض غالباًوكا
وإن طلقت الصغرية أو اآليسة يف أثناء الشهر فإن كان الباقي يسـع حيضـاً   
وطهراً بأن كان ستة عشر يوماً فأكثر حِسب هلا قرءاً الشتماله على الطهـر ال حمالـة   

ضاً وطهراً بأن كـان دون  وإن كان الباقي ال يسع حي. وتكمل بشهرين هاللني بعده
  .ستة عشر يوماً مل حيسب هلا قرءاً، وتعتد بثالثة أشهر هاللية

واملراد بالدخول هنا الـوطء ولـو يف   . ومثلها املفسوخ نكاحها قبل الدخول
  .الدبر، ألنه كالوطء يف القُبل يف إجياب العدة

��r��q﴿: والدليل على أن غري املدخول ا ال عدة عليها قولـه تعـاىل  

v��u��t��s�����w�������x�������~��}��|��{��z��y

	
  .، والعلة يف ذلك هي عدم اشتغال الرحم مبا يوجب االسترباء)٢(﴾������
  
  
  

                                                           

  .٤: الطالق )١(
  .٤٩: األحزاب )٢(
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أن تعتـد  : راءقْ، وبـاألَ )٣(كعدة احلرة )٢(يف احلملِ )١(وعدة األمة
أن تعتد بشهرين ومخس ليالٍ، وعـن  : )٥(، وبالشهور عن الوفاة)٤(بقرأين

  .)٦(أن تعتد بشهر ونصف: طالقال
  .احلامل إذا طلقت طالقاً رجعياً أو بائناً) ١(
  .أي بوضعه تاماً منفصالً كله كما تقدم) ٢(

  .)١(﴾¼��½��¾��¿��ÂÁ��À﴿: أي احلامل لعموم قوله تعاىل) ٣(
ألن األمة على النصف من احلرة يف كثري من األحكام، ومل نقل تعتد بقرء ونصف ) ٤(

  .وهذا إن مل تعتق يف العدة فإن أعتقت فيها فإا تعتد بثالثة قروء. ال يتبعضألن القرء 
أي أن األمة تعتد بالشهور عن وفاة زوجها ولو مات قبـل الـدخول بشـهرين    ) ٥(

  .ومخس ليال
أي أن األمة تعتد بسبب الطالق أو الفسخ بشهر ونصف إلمكان التنصـيف يف  ) ٦(

  .األشهر
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٤: الطالق )١(
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  تدةفصل فيما جيب للمع
السكىن والنفقة، وجيب للبائن السكىن  )١(وجيب للمعتدة الرجعية
  .)٢(دون النفقة إال أن تكون حامالً

وهي اليت طلقها زوجها يف نكاح صحيح دون ما ميلـك مـن الطلقـات بعـد     ) ١(
  .الدخول

  :املعتدة هلا حاالت) ٢(
 أم أن تكون رجعية فلها السكىن والنفقة مطلقاً سواء كانت حـائالً : األوىل

. ، وألنه يلحقها طالقه وظهاره)١(﴾%��$��#���"��*﴿: حامالً، لقوله تعاىل
، وانعقد اإلمجـاع علـى   )٢("إمنا النفقة والسكىن ملن متلك الرجعة: "وجاء يف احلديث

  .ذلك
أن تكون بائناً حامالً حبمل يلحق الزوج إذا توافقا عليه، أو شهد بـه  : الثانية

ميينها فتجب هلا السكىن والنفقة بسـبب احلمـل علـى    أربع نسوة، أو بدعواها مع 
  .إن النفقة للحمل وهو ضعيف: الصحيح املعتمد، وقيل

��A﴿: أن تكون بائناً غري حامل فلها السكىن فقط، لقوله تعاىل: الثالثة

F��E��D��C��B﴾)أنه طلـق زوجتـه    �، وملا جاء عن ثابت بن قيس )٣
  ليس لكي نفقة، فــأخربت: فكرهته، وقال هلاوبت يف طالقها فأرسل إليها وكيالً 

  

                                                           

  .٢٢٨: البقرة )١(
  .عند النسائي، والدارقطين )٢(
  .٦: الطالق )٣(
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هو االمتنـاع مـن    )٢(اإلحداد )١(وجيب على املتوىف عنها زوجها
  ..................................................... )٣(الزينة والطيب

  .)١("ال نفقة لك: "فقال �النيب 
  .هلا وال سكىنأن تكون موطؤة بشبهة أو بنكاح فاسد، فال نفقة : الرابعة

  :تنبيه
إذا وجبت السكىن للمطلقة فإا جتب يف املسكن الذي فارقها زوجها وهـي  
فيه إن كان مستحقاً للزوج، وإن مل يكن ملكاً له، ويشترط يف السكن أن يكون الئقاً 

  .ا، فإن كان غري الئقٍ ا ختريت بني البقاء فيه أو االنتقال إىل غريه
لقة فتكون حبسب حالتـه يسـاراً وإعسـاراً ألـا     وإذا وجبت النفقة للمط

كالزوجة، وحمل وجوب النفقة ما مل تنتقل إىل عدة الوفاء فإن انتقلت بأن مات زوجها 
وهي يف عدة الطالق انقطعت نفقتها ولو كانت حامالً ألا صارت معتدة بوفـاة وال  

  .نفقة هلا ولو كانت حامالً كما سيأيت
  . جيب عليها اإلحداد لكن يسن هلا ولو رجعيةخرج به املفارقةُ فال) ١(
ال حيل المرأة تـؤمن بـاهللا   : "ولو كانت أمةً أو كافرةً ذمية ملا جاء يف احلديث) ٢(

  .)٢("واليوم اآلخر أن حتد على ميت فوق ثالث إال على زوج أربعة أشهر وعشرا
لـى  والتقييد باإلميان خرج خمرج الغالب، واإلمجاع منعقد علـى وجوبـه ع  

  .وحيرم اإلحداد على الرجال وإمنا جاز للنساء لنقص عقلهن وقلة صربهن. الزوجة
  .هذا يف الشرع، وأما يف اللغة فهو مأخوذ من احلد وهو املنع) ٣(

                                                           

ال نفقه لك وال : "وأما مذهب أمحد أنه ال نفقة هلا وال سكىن ملا جاء يف رواية ملسلم. ه البخاري ومسلمأخرج )١(
  ".ال نفقة لك وال سكىن إال أن تكوين حامالً: "، وعند أيب داود"سكىن

  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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......................................................................  
 اراً ولو كان مـن حنـاس أو   فيحرم على املتوىف عنها زوجها التزين باحللي

ودع، وأما التحلي ليالً فجائز مع الكراهة إن كان لغري حاجة، فإن كان حلاجة فـال  
  .كراهة

وأمـا  . وجيوز هلا أن تزين فراشها ومتاعها ألن اإلحداد يف البدن ال يف الفراش
  .الغطاء فهو كالثياب ليالً واراً على املعتمد

شعر رأسها ووجهها خبالف شعور بقية البـدن،   وحيرم عليها ليالً واراً دهن
  .أو وضع محرة الوجه

وحيرم عليها خضاب ما ظهر من بدا كالوجه، واليدين، والرجلني باحلنـاء  
وحنوه، وتطريف أصابعها، وتصفيف شعر ناصيتها، وجتميل حاجبيهـا بالكحـل أو   

  .تدقيقه باحلف
وإزالـة شـعر اإلبـط،    وجيوز هلا التنظف واالغتسال واالمشتاط بغري دهن، 

  .والعانة، وإزالة األظفار
كل ما حرم علـى  [ رم عليها وحيرم عليها التطيب، وضابط التطيب الذي حي

  .لكن ال فدية عليها يف استعماله] احملرم
ويستثىن من الطيب قليل من قسط أو أظفار ومهـا نوعـان مـن البخـور     

  .تستعملهما عند الطهر من احليض أو النفاس
ا االكتحال باإلمثد والصرب وحنوه، ألن فيه زينة إال حلاجة كرمـد  وحيرم عليه

وحنوه ومع ذلك تستعمله ليالً، ومتسحه اراً إال إذا دعت الضـرورة السـتعماله يف   
  .النهار
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  .مالزمة البيت إال حلاجة )١(وعلى املتوىف عنها زوجها واملبتوتة
عدا مع العصيان إن ولو تركت املعتدة اإلحداد كل املدة أو بعضها انقضت 

ولو بلغها وفاة زوجها بعد انقضاء العدة فال عدة عليها، كما لو . علمت حرمة الترك
  .بلغها طالق زوجها بعد انقضاء العدة فإنه ال عدة عليها

وجيوز للمرأة أن حتد على قريب هلا كأبيها أو أخيها أو أجنيب حيث ال ريبـة  
الثة أيام فقط فإن زادت عليها بقصد اإلحداد فهو فيما يظهر بأن كان عاملاً أو صاحلاً ث

  .حرام
أي املقطوعة عن النكاح من البت وهو القطع ببينونة صغرى أو كربى، ومثلـها  ) ١(

وكـذلك  . املفسوخ نكاحها، فيجب عليها مالزمة املسكن الذي هي فيه إال حلاجـة 
  .جيب على الرجعية مالزمة املسكن الذي هي فيه على املعتمد

جيوز للزوج وال لغريه إخراجها من مسكن فراقها وليس هلا اخلروج منه، وال 

��U��T����S���R��Q��P��O﴿: وإن رضي الزوج، لقوله تعـاىل 
ZY��X��W��V﴾)لكن جيوز هلا اخلروج حلاجة كأن ختـرج يف النـهار   )١ ،

وجيوز هلا اخلروج ليالً لدار جارـا املالصـقة، ومالصـقة    . لشراء طعام وحنو ذلك
  .الصقة لُألنس واحلديث، وترجع تبيت يف بيتهاامل
  
  
  
  

                                                           

  .١: الطالق )١(
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  )١(فصل يف االسترباء
  حىت يستربئها، )٢(من استحدث ملك أمة حرم عليه االستمتاع ا

تربص األمة مدة بسـبب حـدوث ملـك    : وشرعاً. طلب الرباءة: االسترباء لغة) ١(
  .أو زواله عنها تعبداً، أو لرباءة رمحها من احلمل ،اليمني

ال توطأ حامل حىت تضـع، وال  : "يف سبايا أوطاس �األصل فيه قول النيب و
  .)١("ذات محل حىت حتيض حيضة

  .قليلة إمنا يكون يف اإلمياء إال يف صورواالسترباء 
إىل سبب من أسباب وجوب االسترباء، وهي ما  -رمحه اهللا  – هنا أشار املصنف) ٢(

  :يأيت
ث أو شراء، أو هبـة، أو وصـية، أو   حدوث امللك يف األمة سواء ملكها بإر .١

سيب، وال فرق بني كبرية وصغرية حامالً وغري حاملٍ، بكراً أو ثيبـاً، سـواء   
ملكها من ذكر أو أنثى، وسواء كانت مستربأه أم ال، لعموم احلديث السابق، 

 .)٢("من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال يسقي ماءه ولد غريه: "�ولقوله 

مة املوطؤة مبلك اليمني مبوت سيدها أو إعتاقه هلا فيلزمهـا  زوال امللك عن األ .٢
االسترباء لزوال الفراش، وال جيوز أن تنتقل إىل فراش غريه بال استرباء حىت لو 

 .واسترباء البائع لألمة قبل بيعها مستحب. استربئها بائعها قبل بيعها

أن يسـتربأها   إذا ملك أمة ووطئها، مث أراد أن يزوجها، أو يبيعها فيجب عليه .٣
قبل ذلك، ألن الزوج ال يلزمه االسترباء فيلزم من تزوجيها قبـل االسـترباء   

 .اختالط املياه

                                                           

  .أخرجه أبو داود، وهو صحيح )١(
  .وهو صحيح –رضي اهللا عنه  –ديث رويفع أخرجه الترمذي من ح )٢(
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احليضِ حبيضة ٢(، وإن كانت من ذوات الشـهورِ )١(إن كانت من ذوات( 
، وإذا مـات سـيد أم   )٤(، وإنْ كانت من ذوات احلملِ بالوضع)٣(بشهرٍ
  .)٧(مةكاأل )٦(نفسها استربأت )٥(الولد

  .حلديث سبايا أوطاس) ١(
  .بأن كانت آيسة أو صغرية ال يوطأ مثلها، أو كانت بالغاً لكن مل تر احليض بعد) ٢(
  .ألن الشهر أقيم مقام احليضة يف عدة احلرة واألمة) ٣(

. ومن انقطع حيضها تصرب إىل أن حتيض، فإذا حاضت فإا تستربئ حبيضـه 
  .أس مث تستربئ بشهر ألا آيسةفإن مل حتض فإا تصرب إىل سن الي

  .أي بوضع احلمل الذي تنقضي به العدة، سواء كانت حامالً من زنا أو غريه) ٤(
وكذلك لو أعتق السيد أمتـه يف حياتـه   . أو املدبرة، ألا تعتق مبوته كأم الولد) ٥(
ستولدة كانت أم ال وأراد تزوجيها من غريه فيجب االسترباء يف ذلك لزوال الفـراش  م

  .كما جتب العدة على املفارقة يف النكاح لزوال الفراش
  .وجوباً، وهي اليت تستربئ نفسها، ألا صارت حرة) ٦(
أي كاسترباء األمة وهو شهر إن كانت من ذوات األشهر، وحبيضه إن كانت من ) ٧(

  .ذوات األقراء
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  )١(فصل يف الرضاع
  :ضيع ولدها بشرطنيصار الر )٣(ولداً )٢(هِانوإذا أرضعت املرأة بلب

اسم حلصول لنب امرأة، : واصطالحاً. اسم ملص الثدي، وشرب لبنه: الرضاع لغة) ١(
  .أو ما حصل منه يف جوف طفل على وجه خمصوص

  .مرضع، ورضيع، ولنب: والرضاع له ثالثة أركان
  :ويشترط يف املرضع ما يأيت) ٢(

غري مزوجة، فال حتـرمي  أن تكون امرأة، سوء كانت بكراً أو ثيباً، مزوجة أو  .١
 .بلنب البهيمة والرجل

أن تكون قد بلغت تسع سنني، ألن من دون ذلك ال حتتمل الوالدة، واللـنب   .٢
 .احملرم فرع عن الوالدة

  .أن تكون حال انفصال اللنب حية حياة مستقرة حىت لو شربه بعد موا .٣
  :ويشترط فيه ما يأيت) ٣(

رضاع ميت، ومن انتهى إىل حركـة  أن يكون حياً حياة مستقرة فال حترمي بإ .١
 .مذبوح

������﴿: أن يكون دون احلولني، فال أثر للرضاع بعدها، لقوله تعاىل .٢
¦¥��¤��£��¢��¡��
�������، ولقول النيب )١(﴾���

 .)٢("ال حيرم من الرضاع إال ما فتق األمعاء، وكان قبل الفطام: "�

  

                                                           

  .٢٣٣: البقرة )١(
  .وهو صحيح ،أخرجه الترمذي )٢(
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  .أن يكونَ له دون السنتني: أحدهما
  .رضعه مخس رضعات متفرقاتأن ت: الثاين

ويصري زوجها أباً له وحيرم على املرضعِ التزويج إليها وإىل كل مـن  
ناسبها، وحيرم عليها التزويج إىل املُرضعِ وولده دون من كان يف درجته أو 

  .)١(أعلى طبقةً منه
: –رضي اهللا عنها  –أن ترضعه مخس رضعات متفرقات، ملا جاء عن عائشة  .٣

أنزل اهللا يف القرآن عشر رضعات معلومات حيرمن، فنسخ من ذلك مخـس  "
رضعات، وصار إىل مخس رضعات معلومات حيرمن، فتويف رسول اهللا واألمر 

 .)١("على ذلك

ما ال ضابط له لغة أو شـرعاً  [ وضابط الرضعة والرضعات هو العرف، ألن 
لثدي، أو قطعته املرضـعة  فلو قطع الرضيع االرتضاع إعراضاً عن ا]. فضابطه العرف 

الرضيع للهوٍ أو تنفسٍ وعـاد   هوأما لو قطع. لشغل طويل مث أعادته فإنه يتعدد الرضاع
  .فوراً، أو حتول من ثدي آلخر يف احلال فال تعدد، وكذا لو قطعته املرضعة لشغلٍ يسري

٤.  أن يصلَ اللنبإىل جوفه، بواسطة منفذ منفتح حىت وإن تقيأه يف احلـال،   ن
  . خبالف ما لو وصل عن طريق احلقن يف الدبر وحنو ذلك

  :قاعدة انتشار احملرمية) ١(
  
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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......................................................................  
من نسب أو  )٣(وحواشيها )٢(وفروعها )١(حيرم على املرتضع املرضعة وأصوهلا - 

 .رضاع

وأصوله وفروعه وحواشيه من نسـبٍ أو   )٤(وحيرم على املرتضع صاحب اللنب - 
 .رضاع

  .وحيرم على املرضعة وصاحبِ اللنب املرتضع وفروعه فقط - 

~������������﴿: والدليل على هذه القاعدة قوله تعـاىل 

رضـي اهللا   –، وكذلك حديث ابـن عبـاس   )٥(﴾�������
  .)٦("حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب: "�قال رسول اهللا  –ماـعنه

ن الرضاع من الثدي فإنه يثبت بشهادة رجلني، أو رجلٍ وامرأتني، أو وإذا كا
وإذا كان بالشرب من إناء أو إجيار، فال يقبل فيه . أربع نسوة الطالع النساء عليه غالباً

  .وأما اإلقرار بالرضاع فال يثبت إال برجلني. شهادة النساء املتمحضات
  
  
  

                                                           

  .هم اآلباء واألمهات )١(
  .هم األوالد )٢(
  .وهم اإلخوة واألخوات، واألعمام والعمات )٣(
  .صاحب اللنب هو من حلقه الولد الذي نزل اللنب بسببه )٤(

  .ئ بشبهة أو مبلك ميني خبالف الواطئ بزنا ألنّ الولد الذي نزل بسببه ال يلحقهويشمل الزوج أو الواط
  .٢٣: النساء )٥(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٦(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

......................................................................  
وإذا شهدت املرضعة بالرضاع أو امرأة مرضية على رضاع غريها، فال يثبـت  

  .)١(به الرضاع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

: قـال   -رضـي اهللا عنـه    –ومذهب أمحد تقبل الشهادة ويثبت ا الرضاع، ملا جاء عن عقبة بن احلارث  )١(
: فذكرت ذلك له، فقال �قد أرضعتكما فأتيت النيب : التتزوجت أم حيىي بنت أيب إهاب فجاءت أمة سوداء فق

  .متفق عليه!" وكيف وقد زعمت ذلك؟"
! كيف وقد زعمت أا قد أرضعتكما؟: "إا كاذبة، فقال: فأتيته من قبل وجهه، فقلت: وعند النسائي

  ".خل سبيلها
  .الرضاع كان القضاة يفرقون بني الرجل واملرأة بشهادة امرأة واحدة يف: قال الشعيب

  .فُرق بني أهل أبيات يف زمن عثمان بشهادة امرأة واحدة: وقال الزهري
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  )١(فصل يف النفقة
  .)٣(واجبة )٢(نفقة الوالدين واملولودين

  .مأخوذة من اإلنفاق وهو اإلخراج، وال يستعمل إال يف اخلري: النفقة لغة) ١(
طعام واجب لزوجة أو خادمها على زوج، أو ألصل على فرع، : حاًواصطال

  .أو لفرع على أصل، أو ململوك على مالك
  .القرابة، وملك اليمني، والزوجية: والنفقة جتب بأحد ثالثة أسباب

يف بيان النفقة الواجبة بالسـبب األول وهـو    –رمحه اهللا  –هنا شرع املصنف ) ٢(
صول والفروع دون احلواشي، ويشترط يف وجوب النفقة وهي النفقة على األ) القرابة(

  :عليهم ما يأيت
احلرية، فالرقيق ال جتب النفقة له، أو عليه ولو كان مكاتباً، وعدم وجوا لـه   .١

ألن نفقته على سيده، وأما عدم وجوا عليه فألنه أسوأ حاالً مـن املعسـر   
 .الذي ال جتب عليه نفقة قريبه

قدر ما فيه من احلرية والباقي على سيده، وجتب عليه املبعض جتب له النفقة ب
 .نفقة كاملة لقريبة لتمام ملكه فهو كاحلر على املعتمد

  .العصمة، فغري املعصوم كاحلريب واملرتد ال جتب هلم النفقة .٢

، ومـن املعـروف القيـام    )١(﴾	����������﴿: لقوله تعاىل) ٣(
إن : "مرفوعـاً  –ي اهللا عنـها  رض –وملا جاء عن عائشة . بكفايتهما عند حاجتهما

�W��V﴿: ولقوله تعاىل. )٢("أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه �

                                                           

  .١٥: لقمان )١(
  .أخرجه أبو داود، وهو صحيح )٢(
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......................................................................  
��X�[Z��Y﴾)وإجياب األجر إلرضاع األوالد يقتضي إجيـاب النفقـة   )١ ،

 –أنّ هند بنت عتبة زوجة أيب سـفيان   -هللا عنها رضي ا –عليهم، وحلديث عائشة 
إنّ أبا سفيان رجـلٌ شـحيح ولـيس    : فقالت �ملا اشتكت للنيب  -رضي اهللا عنها 

خذي ما يكفيك وولـدك  : "فقال هلا. يعطيين وولدي إال ما أخذت منه وهو ال يعلم
�.)٢("باملعروف �

  .ن باألوالدواألجداد واجلدات ملحقون بالوالدين، وأوالد األوالد ملحقو
والنفقة على الوالدين واملولودين جتب سواٌء كانوا ذكوراً أو إناثاً وإن علـو،  
ولو من جهة األم، وإن سفلوا ولو من جهة البنات، وسواء اتفقوا يف الدين أو اختلفوا 

  .فيه لعموم األدلة
اإلشباع إشباعاً يقدر معه علـى  [ واإلنفاق الواجب على القريب ضابطه هو 

  .، وال جيب ما زاد على ذلك وال يكفي سد الرمق]والتصرف  التردد
والنفقة تشمل الطعام، والكسوة، والسكىن، ومؤنة خادم، وأجرة طبيب، ومثن 

  .أدوية احتاجها وحنو ذلك
حـىت   ، وهو من ملك أكثر من مؤنة يومٍ وليلةوال جتب النفقة إال على الغين

  .وإن كان عليه دين
ما يباع يف الدين من عقار وغريه، ألا مقدمـة علـى   ويباع يف سبيل النفقة 

  .الدين، وللحاكم بيع جزء من ماله لغيبة املنفق أو امتناعه
  

                                                           

  .٦: الطالق )١(
  .أخرج البخاري ومسلم )٢(
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الفقر والزمانـةُ، أو  : )٢(بشرطني )١(فتجب نفقتهم: فأما الوالدون
  .الفقر واجلنون

 وتسقط النفقة مبضي الزمان وإن تعدى املنفق باملنع إال نفقة احلامل فإا تصري
  .ديناً عليه سواء كانت للحمل أم للحامل

  :على الفروع ولو كانوا مجاعة وجبت عليهم، وهلم حاالت) ١(
 .إن استويا فإا جتب عليهم بالسوية كابنني وابنتني .١

إن اختلفا يف القرب فعلى األقرب ولو كان غري وارث كابن بنت مع ابن ابن  .٢
 .ابنابن، ولو أنثى غري وارثة كبنت مع ابن ابن ابن 

 .إن استويا يف القرب واختلفا يف اإلرث فعلى الوارث كابن ابن مع ابن بنت .٣

إن تفاوتا يف اإلرث كابن وبنت فوجهان املعتمد أنَّ النفقة عليهمـا حبسـب    .٤
  .بالسوية: اإلرث، وقيل

بأو، واملراد بالشرط  –رمحه اهللا  –أي بأحد شرطني كما يدل عليه تعبري املصنف ) ٢(
، –رمحه اهللا  –على ما قاله ) الفقر مع اجلنون(أو ) الفقر مع الزمانة( :جمموع األمرين

واملعتمد أنه ال يشترط انضمام الزمانة أو اجلنون إىل الفقر، ألن األصول  ،وهو ضعيف
: ال يكلّفون الكسب وإن كانوا قـادرين عليـه خبـالف الفـروع، ألن اهللا يقـول     

وف تكليفهمـا  ، وليس من املصاحبة بـاملعر )١(﴾	����������﴿
  .الكسب مع كرب السن

بالفقر هو عدم قدرم على مال أو كسـب،   –رمحه اهللا  –ومراد املصنف 
  .ألن القدرة على الكسب كالقدرة باملال

                                                           

  .١٥: لقمان )١(
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الفقـر  : )٣(بثالثـة شـرائط   )٢(فتجب نفقتهم: )١(أما املولودون
  .، أو الفقر والزمانةُ، أو الفقر واجلنون)٤(والصغر

  ....................................... )٤(هائمونفقة الرقيق والب
  .واملراد بالزمانة اآلفة اليت متنع من الكسب، ومنها املرض والعمى

  .وإن سفلوا) ١(
  :إن تعدد املنفقون فلهم حاالت) ٢(

 .إن كان له أبوان فعلى األب نفقته دون األم .١

 .إن كان له أجداد أو جدات فعلى األقرب منهم أو منهن .٢

ن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن نزل، ألنه أوىل بالقيام بشأن أصـله  إن كا .٣
  .لعظم حرمته

واملراد بالشرط جممـوع األمـرين   . أي بأحدمها كما يدل عليه تعبري املصنف بأو) ٣(
  ).الفقر مع اجلنون(، أو )الفقر مع الزمانة(، أو )الفقر مع السفر(
وهكذا يقـال  . الصغري، والفقري الكبري فالغين الكبري ال جتب نفقته، وكذلك الغين) ٤(

يف بقيه الشروط، ومنه نعلم أن الولد القادر على الكسب الالئق به ال جتب نفقته بـل  
يكلّف الكسب إال إذا كان مشتغالً بالعلم الشرعي ويرجى منه النجابة والكسب مينعه 

  .منه فتجب نفقته حينئذ، وال يكلف الكسب
يف بيان السبب الثاين من أسباب وجوب النفقـة وهـو    –رمحه اهللا  –هنا شرع ) ٥(
  .وأضيف امللك لليمني مع أن امللك للذات، ألن ا األخذ واإلعطاء) ملك اليمني(

واملراد بنفقة الرقيق مؤنته من طعام، وشراب، ودواء، وأجرة طبيب إن احتاج 
  .له، وكسوة وحنو ذلك

  .اجةواملراد بنفقة البهائم سقيها، وعلفها قدر احل



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

  .)١(واجبة
والبهائم مجع يمة، وهي مأخوذة من البهم وهو عدم التكلم، ألا ال تتكلم 

  .وهي يف األصل اسم لكل ذات أربع من الدواب
: واملراد ا هنا كل حيوان حمترم خبالف غري احملترم كالفواسق اخلمس، وهي

لزم نفقتها بل تخلَّى وهذه ال ت. احلدأة، والغراب، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور
  ".وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة: "�وال جيوز حبسها حىت متوت، لقوله 

هم إخوانكم وخولكم، جعلهم اهللا حتت أيديكم : "مرفوعاً �ملا جاء عن أيب ذر ) ١(
  .)١("فمن كان أخوه حتت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس

للمملوك طعامه وكسوته باملعروف، وال : "مرفوعاً �وملا جاء عن أيب هريرة 
  .)٢( "يكلف من العمل ما ال يطيق

عذبت امرأة يف هرة حبسـتها  : "مرفوعاً –رضي اهللا عنهما  –وعن ابن عمر 
  .)٣("حىت ماتت جوعاً، فال هي أطعمتها، وال هي أرسلتها تأكل من خشاش األرض

فإن احلاكم يـأمره   وإن امتنع مالك البهيمة من سقيها وعلفها بقدر الكفاية،
  :يف البهيمة املأكولة بأحد ثالثة أمور

 .بيعها أو حنو ذلك مما يزيل امللك - 

 .علفها وسقيها بقدر الكفاية - 

 .فإن مل يفعل ما سبق ناب عنه احلاكم يف ذلك على ما يراه مناسباً - 

  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
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  .)٢(من العمل ما ال يطيقون )١(وال يكلَّفون
  .................، )٥(واجبةٌ )٤(املمكِّنة من نفسها )٣(ونفقة الزوجة

وال جيوز ذبح احليوان املأكول لغري األكل ولو إلراحته من احلياة لطول املرض 
  .وحنوه، ألنه إضاعة للمال، وللنهي عن اختاذ احليوان غرضاً

  .أي الرقيق والبهائم) ١(
  .على وجه الدوام لكن إن كلَّفَه يف بعض األوقات لعذرٍ مل حيرم) ٢(
  ).الزوجية(يف بيان النفقة الواجبة بالسبب الثالث وهو  –رمحه اهللا  –ا شرع هن) ٣(
إين مسلمة نفسي إليـك، حبضـرة   : بأن تعرض نفسها على الزوج بأن تقول له) ٤(

شهود، فإن مل يكن بعثت إليه بذلك ألن العربة ببلوغ اخلرب له، وحمل ذلك إذا كان يف 
ر إىل احلاكم ليكتب إىل حاكم بلـد الـزوج   فإن كان يف بلد آخر رفعت األم. بلدها

  .ليعلمه باحلال فيجيء إليها، أو يوكِّل يف اإلنفاق عليها
وإن بلغ اخلرب للزوج ومل يعمل شيئاً، فرض احلاكم النفقة عليه من ماله مـن  

  .حني إمكان وصوله
ـ   دة ومل وأما املمتنعة من التمكني وهي الناشزة فال نفقة هلا، ولو مضـت م

ومل متنع بل مع السكوت فال نفقة هلا أيضاً لعدم الـتمكني، ولـو    ا عليهتعرض نفسه
مكنته وقتاً دون وقت، أو يف مكان دون مكان فال نفقة هلا أيضاً ألنه البد من التمكني 

  .التام
على الزوج، وجتب بفجر كل يوم ألن التمكني يوماً بيوم، ولو حصل الـتمكني  ) ٥(

  .سطأثناء النهار وجبت النفقة بالق
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ومن  )٣(فمدان من غالب قوا )٢(فإن كان الزوج موسراً: )١(وهي مقدرة
فمد، وما يأتـدم  . )٤(، وإن كان معسراًاُألدم والكسوة ما جرت به العادة

٥(به املعسرون ويكسونه(.  
  .)٦(دم والكسوة الوسطفمد ونصف، ومن اُأل: وإن كان متوسطاً

)١ (ا تستحقها أيام مرضها وشبعها، وإذا أكلت عنده علـى  ال تعترب فيها الكفاية، أل
العادة كفى جلريان الناس عليه يف األعصار واألمصار بشرط أن تكون قد أكلت عنده 

  .برضاها وهي رشيدة، أو غري رشيدة وقد أذن وليها يف ذلك
بأن كان عنده ما يكفيه العمر الغالب وزاد عليه مدان، فإن كان عنده ما يكفيـه  ) ٢(

مر الغالب فقط فهو معسر، وإن كان عنده ما يكفيه العمر الغالب وأقل من مـدين  الع
  .فهو متوسط

والعربة يف ذلك بطلوع فجر كل يوم، وعليه فقد يكـون موسـراً يف يـوم،    
  .ومعسراً يف آخر، ومتوسطاً يف آخر

  .قياساً على أكثر ما وجب يف الكفارة، وهو مدان يف كفارة األذى يف احلج) ٣(
ان يكونان من غالب قوت البلد الذي فيه الزوجة، ألنه مـن العشـرة   واملد

  .باملعروف، وقياساً على الفطرة والكفارة
أنه جيب هلا كل ما جرت به العادة إن كان الـزوج  : [ والضابط يف النفقة هلا

  ].موسراً، من أكلٍ، أو فاكهة، أو لباس، أو شراب 
  .فقط، أو أقل من ذلك بأن يكون عنده ما يكفيه العمر الغالب) ٤(
  .مما جرت به العادة قدراً وجنساً) ٥(
  .أي قدراً وجنساً مما جرت به العادة) ٦(
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  .)٢(فعليه إخدامها )١(وإن كانت مما يخدم مثلها
، وكـذلك إن أعسـر   )٤(بنفقتها فلها فسخ النكاح )٣(وإن أعسر

  .قبل الدخول )٥(بالصداق
وعليه طحنه وخبزه، وجيب هلا آلـة   وجيب على الزوج متليك زوجته الطعام،

  .أكلٍ وشربٍ وطبخ
وجيب هلا مسكن ولو بأجرة فال يشترط كونه ملك الزوج، ألا ال متلكه بل 
تتمتع به فقط، فهو إمتاع ال متليك كاخلادم خبالف غريمها كالكسوة واألدم والفـرش  

  .والغطاء وآالت األكل والشرب والتنظيف فإا متليك
أن ما : [ ان ما يعترب فيه حال الزوج، وما يعترب فيه حال الزوجةوالقاعدة يف بي

  ].كان متليكاً اعترب حبال الزوج، وما كان إمتاعاً اعترب حبال الزوجة 
  .بأن كان ال يليق ا أن ختدم نفسها فعلى الزوج إخدامها) ١(
  .حبرة أو أمة) ٢(
يس هلا الفسخ لتمكنها مـن  خبالف ما إذا أيسر ولكن امتنع من اإلنفاق عليها فل) ٣(

  .حتصيل حقها باحلاكم
بأن ترفع األمر إىل القاضي ويثبت عنده إعسار الزوج بإقراره أو ببينـة مث بعـد   ) ٤(

ثبوت إعساره حيب إمهاله ثالثة أيام، وإن مل يطلب اإلمهال ليتحقـق عجـزه، ويف   
علـى إعسـاره    وهلا أن تصرب. صبيحة اليوم الرابع ترفع للقاضي األمر فيفسخ النكاح

  .وتنفق على نفسها من ماهلا أو تقترض ويصري ما أنفقته ديناً عليه
احلال منه كالً أو بعضاً على املعتمد، فلو أقبض بعض املهر وأعسر بالباقي قبـل  ) ٥(

  ا إذاـأم. ـوضالدخول كان هلا الفسخ للعجز عن تسليم العوض بتمامه مع بقاء املع
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......................................................................  
أعسر بعد الدخول ا فال يثبت هلا حق الفسخ لتلف املعوض وهو البضع وصـريورة  

  .العوض ديناً يف الذمة على املعتمد
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  )١(فصل يف احلضانة
  )٤(فهي أحق حبضانته )٣(وله منها ولد )٢(وإذا فارق الرجل زوجته

، وهو الضم، ومسيت بذلك لضم احلاضنة للطفـل  )١(ضانة مأخوذة من احلضناحل) ١(
  .تربية من ال يستقل بأموره بفعل ما يصلحه ودفع ما يضره: واصطالحاً. إىل جنبها

واحلضانة تسمى كفالة أيضاً، وفيها نوع والية، ويثبت للرجال والنساء ولكن 
لتربية، فتقدم األم وإن علت علـى  النساء ا أليق لصربهن وشفقتهن وهن أبصر بأمر ا

  .األب وإن عال إىل أن ميييز فإنه خييري بعد ذلك
ومن ثبتت له احلضانة له طلب األجرة عليها حىت األم، وأجرة احلضانة غـري  

  .أجرة اإلرضاع
ومؤنة احلضانة من دواء ولنب ولباس وصابون وحنو ذلك تكون مـن مـال   

  .ينفق عليهاحملضون إن كان له مال، وإال فعلى من 
  .بأي نوع من أنواع الفرقة طالق أو فسخ أو حنو ذلك) ٢(
  .سواء كان ذكراً أم أنثى، ويلحق به الكبري وانون) ٣(
احلالـة  : (إذا اجتمع الذكور واإلناث، وهـي  –رمحه اهللا  –هنا تكلم املصنف ) ٤(

وارثـات  فمن األحق حبضانته منهم؟ األم تقدم على األب، وأمهـات األم ال ) األوىل
يقدمن على األب، مث األب، مث أمهات األب الوارثات، فإن عدم كل من سبق قـدم  

مث بعد ) كأخ، وابن أخ، أو أخت، وبنت أخ(األقرب من احلواشي ذكراً كان أم أنثى 
احملارم يأيت غري احملارم كابنت خالة، وبنت عمة، وبنت عم شقيق أو ألب، مث الذكور 

  الذكور غري احملارم كابن عم لكن ال تسلم مشتهاة لغري حمرممث ) كأخ وابن أخ(احملارم 
  

                                                           

  .س يضمون احلاء حلناًبكسر احلاء، والنا )١(
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  .)٢(مث يخير بني أبويه، فأيهما اختار سلِّم إليه )١(إىل سبع سنني
بل لثقة يعينها فإن استويا قرباً قدمت األنثى على الذكر ويقرع بينـهما إذا اسـتويا   

  .ذكورةً أو أنوثة
  .قطإذا اجتمع اإلناث ف: ) احلالة الثانية( 

فتقدم األم مث أمهاا مث أمهات األب مث األخت مث اخلالة مث بنت األخـت مث  
  .بنت األخ مث العمة مث بنت اخلالة مث بنت العمة مث بنت اخلال مث بنت العم

  .إذا اجتمع الذكور فقط: ) احلالة الثالثة( 
، مث فيقدم األب مث اجلد مث األخ بأقسامه الثالثة مث ابن األخ ألبـوين أو ألب 

  .العم الشقيق أو ألب مث ابن العم كذلك
ولو كان للمحضون زوج أو . ولو كان للمحضون بنت قدمت على اجلدات

زوجة فإن كان ميكن وطؤه هلا قدم ذكراً كان أو أنثى على كل األقارب حىت علـى  
  .األبوين

ـ  ،ذكره العلماء ألن التمييز يقع فيه غالباًيهذا ليس بقيد، وإمنا ) ١( دار علـى  ألن امل
حصول التمييز يف أي سن.  

يا غالم، : خير غالماً بني أبيه وأمه، فقال له: "أنه �بعد التمييز، ملا جاء أن النيب ) ٢(
  .)١("هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه، فانطلقت به

وحمل التخيري إذا كانا صاحلني للحضانة بأن توفرت فيهما شـروط احلضـانة   
  .يت ذكرها، وإن فضل أحدمها على اآلخر ديناً أو ماالً أو حمبةاآل
  
  

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود )١(
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٣(، واإلسـالم )٢(، واحلريـة )١(العقـل : وشرائط احلضانة سبع( ،
  ................................................، )٥(، واألمانة)٤(والعفَّةُ

  .فال حضانة نون إال إن كان جنونه يسرياً كيوم يف سنة) ١(
ال حضانة لرقيق سواء كان كامل الرق أم مبعضاً فالبد أن يكون احلاضن كامل ف) ٢(

  .احلرية، ويشترط هذا الشرط ألن احلضانة والية، والرقيق ليس من أهل الوالية
إذا كان احملضون مسلماً، أما إذا كان كافراً فال يشترط ذلك ألن حضانة الكـافر  ) ٣(

ط ألن احلضانة والية، والكافر ال والية لـه  ويشترط هذا الشر. تثبت للمسلم والكافر

، وألن )١(﴾`��f��e��d���c��b����a﴿: على املسلم، لقوله تعـاىل 
  .الكافر رمبا يفتنه عن دينه

  .وهي الكف عما ال حيل، وال حيمد) ٤(
هذا الشرط والذي قبله متالزمان، ألن كل عفيف أمني، والعكـس وجيمعهمـا   ) ٥(

  .ان أخصرالعدالة، ولو عرب بذلك لك
فال والية لفاسق ألنه ليس من أهل الوالية، وخيشى على احملضـون أن ينشـأ   

  .على طريقته
املزكني بـل تكفـي    باطنة اليت تثبت عند القاضي بقولوال تشترط العدالة ال

هـذا إن مل  . العدالة الظاهرة اليت تعرف باملخالطة واملعاملة وإن مل تثبت عند القاضي
على احلضانة وقبل تسلم احلاضن للمحضون، فإن كـان هنـاك   يكن نزاع يف األهلية 

  .نزاع فالبد من العدالة الباطنة
  

                                                           

  .١٤١: النساء )١(
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  .)٣(، فإن اختلَّ منها شرطٌ سقطت)٢(، واخللو من زوجٍ)١(واإلقامة
فال حضانة للمسافر سفر حاجة خلطر السفر، خبالف  –احملضون  –يف بلد املميز ) ١(

ته إذا كان هو العاصب بل احلضانة له، فلو أراد املسافر سفر نقلة فإنه ال تسقط حضان
أحد األبوين انتقاالً من بلد إىل بلد فاألب أوىل من األم باحلضانة حفظاً للنسب، ومثل 
األب بقية العصبة ولو غري حمرم لكن ال تسلم مشتهاة لغري حمرم كابن العم حذراً مـن  

  .دملثقة يعينها هو كبنته كما تقتسلم اخللوة احملرمة بل 
ولو أراد أحدمها سفر حاجة كحج وجتارة سواء كان السفر طويالً أم قصـرياً  

  .كان احملضون عند املقيم من األبوين حىت يعود املسافر منهما
  :فلها حالتان خلو أم احملضون من زوج، فإن تزوجتأي ) ٢(

حلضانة كعم احملضون، أو ابن عمه، أو ابن أخيه ورضي اأن تتزوج مبن له حق  .١
 .نهما باحملضون فال تسقط احلضانة بذلككل م

أن تتزوج بغري ذلك فال حضانة هلا ولو قبل الـدخول، لكوـا مشـغولة     .٢
  .باالستمتاع والتهيء له

احلضانة إما ابتداًء أو انتفاءها بعد ثبوا ما دام املانع قائماً فإن زال كأن طلقـت  ) ٣(
  .ولو طالقاً رجعياً عادت احلضانة إليها
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        ))))١١١١((((أحكام اجلناياتأحكام اجلناياتأحكام اجلناياتأحكام اجلناياتكتاب كتاب كتاب كتاب 
، وخطأٌ حمـض، وعمـد   عمد حمض: على ثالثة أضربٍ )٢(والقتلُ

  .خطأ
الفقهاء جيعلون كتاب اجلنايات بعد املعامالت واملناكحات ألنَّ الشخص إذا متت ) ١(

  .شهوة بطنِه وفرجِه وقعت منه اجلناية غالباً
  :واجلناية على قسمني

  .ها الفقهاء يف هذا الكتابوهي اليت يبحث: جناية على األبدان .١
جناية على األموال، واألعراض، واألنساب، والعقول، واألديان، وهي الـيت   .٢

  .يبحثها الفقهاء يف كتاب احلدود
  :القتل العمد كبرية من الكبائر، والقاتل عمداً تصح توبته، وتتعلق به ثالثة حقوق) ٢(

قتيل راضياً بقضـاء  ويسقط بالتوبة الصحيحة، وتسليم نفسه لورثة ال: حق هللا .١
 .اهللا عليه فإذا اقتصوا منه، أو عفو عنه سقط عنه حق اهللا

ويسقط بالقصاص، أو العفو عنه على مالٍ ولو على غري الدية، أو : حق للورثة .٢
 .جماناً

ويبقى متعلقاً بالقاتل لكن اهللا يعوض القاتل خـرياً، ويصـلح   : حق للمقتول .٣
  .–رحـمه اهللا  –قاله النووي  بينهما فيسقط الطلب عنه يف اآلخرة، كما

  .من القاتل، بقية احلقوق الثالثة متعلقة به وإذا مل يقتص
واحلكمة من مشروعية القصاص حفظ  النفوس، ،ألنَّ القصاص يردع املعتدي 

  .فتحفظ روح اجلاين واين عليه
  .والقتل هو إزهاق الروح بفعلٍ ولو حكماً كالسحر



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

غالباً بذلك  )١(ربِه مبا يقتل غالباً، ويقصد قتلهفالعمد احملض أن يعمد إىل ض
  .فيموت

وجبت ديةٌ مغلظة حالـة يف   )٣(عليه، فإن عفا عنه )٢(فيجب القود
  .)٤(مال القاتل

من اشتراط قصد القتل ضعيف والراجح خالفه،  –رمحه اهللا  –ما ذكره املصنف ) ١(
  .وإمنا يشترط قصد الفعل وهو الضرب مبا يقتل غالباً فقط

ألنَّ القاتل إن قتل من يستحق القتل فإنه ال جيـب   ،أي القصاص إن كان عدواناً) ٢(
  .القود

  .سقط عنه القود، ووجبت عليه الدية إال إن عفا جماناً) ٣(
والقود يسقط بالعفو سواء عفى عنه، أو عن عضو من أعضاءه املتصلة ولـو  

عن شعرك، قياساً علـى تطليـق   عفوت : شعراً أو ظفراً مثل أن يقول ويل الدم للقاتل
  .عضو من أعضاء املرأة

   ولو عفا بعض املستحقني دون بعض سقط القصاص كلـه، وإن مل يـرض
ب فيه جانب السقوط، ألجل حقن الدم، فمىت سقط البعض اآلخر، ألنه ال يتجزأ ويغلّ

  .بعضه سقط كلُّه
ل عفـوت  وإن قا. وإن قال ويل الدم عفوت جماناً سقط القصاص والدية معاً

  .عنه فقط سقط القود، وسقطت الدية على املذهب
عليه  –يتحتم القود، ويف شريعة عيسى  –عليه السالم  –كان يف شريعة موسى ) ٤(

تتحتم الدية، ويف شريعتنا يخري املستحق بني القـود والديـة، ألن اإللـزام     –السالم 
  .بأحدمها فيه مشقة

  :ودية القتل العمد مغلّظة من ثالثة أوجه
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فال  )٣(فيصيب رجالً فيقتلُه )٢(أن يرمي إىل شيٍء: )١(واخلطأ احملض
  .........................................................، )٤(قود عليه

مئة من اإلبل ثالثون حقة، وثالثون جذعة، وأربعـون خلفـة يف   : أا مثلثة .١
  .بطوا أوالدها

 .أا حالة .٢

  .أا من مال القاتل .٣
هذا النوع من القتل ال يوصف حبلٍّ وال حرمة، ألنه من قبيل فعل الغافل كفعـل   )١(

  .البهيمة وانون
  .كصيد مثالً) ٢(
  :وله صورتان) ٣(

. أن ال يقصد القاتل الفعل أصالً كمن زلقت رجله فوقع على غـريه فمـات   .١
 .–رمحه اهللا  –وهذه الصورة مل يذكرها املصنف 

رمحه  –ن الشخص، مثل املثال الذي ذكره املصنف أن يقصد القاتل الفعل دو .٢
  .–اهللا 

��L���K��J��IH��������G��F��E��D��C����������B��A﴿: لقوله تعاىل) ٤(
M�����N��������O���P�����Q����R���������S�����T����V������U����XW﴾)١( ،

  .فلما مل يذكر اهللا القود دلَّ على عدمه
  
  

                                                           

  .٩٢: النساء )١(
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  .، مؤجلةٌ يف ثالث سنني)٢(العاقلة على )١(بل جتب ديةٌ خمففةٌ
وهي مئة من اإلبل عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشـرون بنـت لبـون،    ) ١(

  .وعشرون بنت خماض، وعشرون ابن لبون
  :ودية اخلطأ خمفّفةٌ ألا

  .مثلثةخممسة، خبالف املغلّظة فإا تكون  .١
حبجرٍ فقتلتـها   أن امرأتني اقتتلتا فرمت إحدامها األخرىعلى العاقلة، ملا جاء  .٢

أن دية جنينها غرة عبد أو أمة، وقضـى   �وما يف بطنها، فقضى رسول اهللا 
 .)١(بدية املرأة على عاقلتها

، ألم –رمحه اهللا  –مؤجلة عليهم ثالث سنني باإلمجاع كما حكاه الشافعي  .٣
حيملوا على سبيل املواساة واإلحسان للجاين، فناسـب أن تكـون خمففـة    

 .عليهم

  .اء أجل الدية من زهوق النفسوابتد
  .)٢(وهم عصبة اجلاين ال أصله وفرعه) ٢(

ويقدم األقرب فاألقرب فيقدم اإلخوة ألبوين مث ألب مث بنـوهم مث األعمـام   
  .ألبوين مث ألب مث بنوهم مث معتق اجلاين الذكر مث عصبته إال أصله وفرعه

ظم أمر بيت املـال، وإن  فإن فُقد العاقل ممن ذُكر عقَل ذوو األرحام إن مل ينت
على أن الديـة   اًءملال فكل الواجب على اجلاين بنانتظم فيؤخذ منه، فإن مل يكن بيت ا

  .مث تتحملها العاقلة يف األصح اًءجتب عليه ابتد
  

                                                           

 .أخرجه البخاري ومسلم) ١(

  .ألم أبعاضه فكما ال حيمل اجلاين ال حتمل أبعاضه )٢(
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، فال )٣(مبا ال يقتل غالباً فيموت )٢(أن يقصد ضربه: )١(وعمد اخلطأ
  .)٧(مؤجلة يف ثالث سنني )٦(على العاقلة )٥(بل جتب دية مغلظة )٤(قود

يؤخذ من كلِّ غين منهم نصف دينار، ومن كل متوسط ربع دينـار، يبـدأ   
  .باملقدم فإن مل تف ينتقل ملن بعدهم وهكذا

  .وألا مؤجلة لثالث سنني يؤخذ منهم يف كل عام ما يكفي لثلث الدية
  .عمدأي مركب من شائبة العمد، وشائبة اخلطأ، ويسمى أيضاً بشبه ال) ١(
  .أي ضرب اين عليه) ٢(
لكنه يكون سبباً يف القتل، وينسب إليه القتل عادة، كأن يضربه بعصاً خفيفـةً أو  ) ٣(

وليس من النادر حنو قلم مما ال ينسب إليه القتل عـادة، ألن ذلـك   . سوط وحنو ذلك
  .مصادفة قدر فال شيء فيه ال قود، وال دية، وال غريمها

  .ل غالباًألن اآللة ال تقت) ٤(
أال إن يف قتل عمد اخلطـأ قتيـل   : "أنه قال �بالتثليث فقط، ملا جاء عن النيب ) ٥(

  .)١("السوط والعصا مائة من اإلبل مغلظةٌ، منها أربعون خلفةٌ يف بطوا أوالدها
ملا جاء أن امرأتني اقتتلتا، فضربت إحدامها األخرى بعمود فُسـطاط فماتـت،   ) ٦(

  .)٢(ية على عاقلتهابالد �فقضى رسول اهللا 
فدية شبه العمد مغلّظة من وجه واحـد،  . ألن العاقلة حتملها على سبيل املواساة) ٧(

وخمفّفة من وجهني، ألنه قتل متردد بني العمد واخلطأ فأعطي حكم العمد من جهـة  
تغليظ الدية بكوا مثلثة، وأُعطي حكم اخلطأ من جهة كوا على العاقلـة مؤجلـة   

  .ث سننيعليهم يف ثال
                                                           

  .أخرجه أبو داود، والنسائي، وهو صحيح )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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، )٤(بالغاً )٣(أن يكون القاتل: )٢(أربعةٌ )١(وشرائطُ وجوب القصاص
، وأن ال يكون املقتولُ أنقص من )٦(، وأن ال يكون ولداً للمقتول)٥(عاقالً

٧(القاتل بكفرٍ أو رق(.  
  .وكذلك أيضاً القطع) ١(
  .والصحيح أا مخسة) ٢(
  .أو اجلاين) ٣(
و احليض، فال قصاص على صيب وجتب عليه الدية يف مالـه  باالحتالم، أو السن، أ) ٤(

  .كسائر املتلفات
منه حال جنونه، ويقـتص ممـن زال عقلـه     اجلناية وإن جن بعدها فيقتصحال ) ٥(

يزيل العقل ال ممن شرب شيئاً يظنه غري  اًءمتعد بشربِه، وممن تعاطى دو بشرب مسكرٍ
  .مسكرٍ فزال عقله

ولو أنَّ رجالً قتل زوجته ولـه  . منه ان ولداً بالرضاع فإنه يقتصن كبالنسب، فإ) ٦(
منها ولد فال قصاص عليه، ولو لزمه قود فورث ولده بعضه سقط، ألنه إذا مل يقتـل  

  .الوالد جبنايته على ولده، فال يقتل جبنايته على من له يف قتله حق من باب أوىل
ويقتل الكافر بالكـافر، ولـو اختلفـت    فال يقتل مسلم بكافر، وال حر برقيق، ) ٧(

ملتهما، ويقتل رقيق برقيق، وال يقتل مبعض مببعض وإن زادت حرية أحـدمها علـى   
  .حرية اآلخر

هو أن يكون القتيل  –رمحه اهللا  –والشرط اخلامس الذي مل يذكره املصنف 
مسلم حمصـن   معصوماً، بإميان أو أمان فيهدر دم احلريب واملرتد والزاين احملصن إذا قتله

  .غري زان وال تارك للصالة
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  .)١(وتقتلُ اجلماعة بالواحد
لـو : وقال. أنه قتل سبعة من أهل صنعاء قتلوا رجالً واحداً �ملا جاء عن عمر ) ١(

أنه قتـل ثالثـة    �متاأل عليه أهـل صنعاء لقتلتهم به مجيعاً، وكذلك جاء عن علي 
ومل يعرف هلم خمالف فكان  –هللا عنهما رضـي ا –بواحد، وجاء حنوه عن ابن عباس 

وألنَّ فعل الواحد لو انفرد لوجب به القصاص، ألنَّ القصاص عقوبـة جتـب   . إمجاعاً
  .د القذفحللواحد على الواحد فوجبت للواحد على اجلماعة ك

وألن القصاص ال يتبعض، وألنه لو مل جتب عند االشتراك لكان كل من أراد 
واختذ الناس ذلك ذريعة لسفك الدماء فوجـب القصـاص   قتل شخصٍ استعان بغريه، 

عند االشتراك حلقن الدماء وإن تفاوتت جراحام عدداً أو خمشاً أو أرشاً أو تفاوتـت  
  .ضربام، وكذلك سواء قتلوه مبحدد أو مبثقل أو ألقوه من على شاهقٍ أو يف البحر

وله العفو عـن  وللويل العفو عن بعضهم على حصته من الدية وقتل الباقني، 
إىل الدية وزعـت علـيهم باعتبـار الـرؤوس يف      األمروإذا آل . مجيعهم على الدية

اجلراحات، ألن تأثريها ال ينضبط بل قد تزيد نكاية اجلرح الواحد علـى جراحـات   
  .كثرية

ويف الضربِ على عدد الضربات، ألا تالقي الظاهر وال يعظم فيها التفاوت 
آلخر ضرب ثالث ضربات، فعلى هما ضرب ضربةً واحدةً، وافلو كانوا اثنني واحد من

  .ربع الدية وعلى اآلخر ثالثة أرباع الدية األول
أن يكون فعل كلِّ واحد  ،ويشترط يف مسألة اشتراك اجلماعة يف قتل الواحد

  .منهم لو انفرد لكان قاتالً، وحينئذ جيب عليهم القصاص مطلقاً سواء تواطؤوا أم ال
  :للواحد له صورتان وقتل اجلماعة

 .صورة الضرب .١
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القصاص بينهما يف النفس جيرى بينـهما يف   وكل شخصني جرى
  .)١(األطراف

  .صورة اجلراحات .٢
فإن كان فعل كل واحد منهم ال يقتل لو انفرد يف صورة الضربات لكنه دخل 

  :فله حاالت )١(يف القتل
 .إن تواطؤوا قتلوا مجيعاً .١

الدية، ألنه شبه عمد وتوزع عليهم بعـدد   إن مل يتواطؤوا فال يقتلون وجتب .٢
 .ضربام

إن كان فعل بعضهم يقتل لو انفرد، وفعل البعض اآلخر ال يقتل لو انفرد لكن  .٣
له دخل يف القتل فلكل حكم، فصاحب األول يقتل مطلقاً، وصاحب الثـاين  

وجتب عليه حصـته مـن    ،يقتل إن تواطأ مع الباقني، وإن مل يتواطأ فال يقتل
 .الدية

ألنه يقصد بـه   ،وأما يف صورة اجلراحات فال يعترب التواطؤ بل يقتلون مجيعاً
  .اهلالك غالباً

التابعة لتلك النفس كيد، أو رجلٍ، أو أذن، ألما حمالٌ مضبوطة، وألهل اخلـربة  ) ١(
  .طرق يف إبطاهلا

  
  
  

                                                           

ي ال يؤثر يف القتل أصالً فال شيء على صاحبه فال دخل لـه يف القصـاص   خرج بذلك الضرب اخلفيف الذ )١(
  .والدية
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وشرائط وجوب القصاص يف األطراف بعد الشـرائط املـذكورة   
، )١()اليمىن باليمىن، واليسرى باليسرى(االسم اخلاص  االشتراك يف: اثنان

  .)٢(وأن ال يكون بأحد الطرفني شلل
، وال قصاص يف )٥(ففيه القصاص )٤(لٍفصمن م )٣(وكلُّ عضوٍ أُخذَ
  .اجلروح إال يف املوضحة

وكالعليا والسفلى، فال تقطع شفة عليا بسفلى وال عكسه، وال أمنلة بأخرى، ألنَّ ) ١(
وضع واالسم اخلاص مينع القود خبالف التفاوت يف الكرب والصـغر، أو  يف امل التفاوت

  .الطول والقصر، أو القوة والضعف يف العضو فإنه ال مينع القود
اجلاين أو اين عليه، فال تقطع يد أو رجلٌ صحيحة بشالء وإن رضي اجلاين، وأما ) ٢(

  .و دواالشالء فتقطع بالصحيحة على املشهور ألا مثلها أ
  .أي قُطع جنايةً) ٣(
بفتح امليم وكسر الصاد، وأما بكسر امليم وفتح الصاد فهو اللسان ألنـه يفصـل   ) ٤(

  .الكالم
مثال املفَصل القدم الركبة حىت أصل الفخذ واملنكب، فيجب القصاص فيهما 

  .إن أمكن بال إجافة، وإن مل ميكن إال بإجافة فال
  .الزيادة يف االستيفاء النضباط ذلك مع األمن من) ٥(

وجيب القصاص يف فقِء عنيٍ، وقطع أذن، وجفنٍ، وشـفة سـفلى وعليـا،    
  .ولسان، وذكرٍ، وأنثيني، وشفرين، وإليتني، ألن هلا ايات مضبوطة

  .وال تؤخذ عني سليمة بعمياء، وال لسان ناطق بأخرس
  



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

  فصل يف الدية
  .)٣(، وخمففة)٢(مغلظةٌ: على ضربني )١(والدية

، )٦(، وثالثـون جذعـة  )٥(، ثالثون حقة)٤(مئة من اإلبل: ملغلظةفا
  .يف بطوا أوالدها )٧(وأربعون خلفة

: وهي يف اللغة. وديت القتيل أديه ودياً إذا دفعت ديته: مأخوذة من الودي، يقال) ١(
هي املال الواجب باجلناية على احلر يف الـنفس، أو  : وشرعاً. املال الواجب يف النفس

أو معىن طرف.  
  :والتغليظ له حالتان) ٢(

أن تكون مغلظة من ثالثة  أوجه، وهي كوا على اجلاين، وحالَّـة،  : األوىل
  .ومثلثة كما يف دية العمد

أن تكون مغلّظة من وجه واحد بأن تكون مثلثة فقط كما يف دية شبه : الثانية
  .العمد

  :والتخفيف له حالتان) ٣(
ثالثة أوجه، وهي كوا على العاقلة، ومؤجلة يف  أن تكون خمففةً من: األوىل

  .ثالث سنني، وخممسة كما يف دية اخلطأ
أن تكون الدية خمففة من وجهني، وهي كوا على العاقلة، ومؤجلـة  : الثانية

  .يف ثالث سنني كما يف دية شبه العمد
  .مثلثة ثالثة أجزاء) ٤(
  .وهي اليت استحقت أن يطرقها الفحل) ٥(
  .ليت أجذعت أي أسقطت مقدم أسنااوهي ا) ٦(
  مفرد ال مجع له من لفظه، وإمنا مـن معناه، –بفتح اخلاء وكسر الالم  –اخللفة ) ٧(
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عشرون حقَّةً، وعشـرون جذعـة،   : )١(مئة من اإلبل: واملخفَّفة
، فإن )٣(، وعشرون ابن لبون وعشرون بنت خماض)٢(وعشرون بنت لبون

ينتقل إىل ألف دينـار، أو اثـىن   : ، وقيل)٤(تهاعدمت اإلبل انتقلَ إىل قيم
  .)٥(عشر ألف درهمٍ، وإن غُلِّظت زيد عليها الثلث

  ..........، )٦(إذا قتلَ يف احلرم: وتغلَّظُ ديةُ اخلطأ يف ثالثة مواضع
يف بطوـا  : (بقـول  –رمحـه اهللا   –لذلك فسرها املصنف . وهو خماض مبعىن حامل

  ).أوالدها
غلّظة على القاتل احلر امللتزم لألحكام ولو أنثى إذا قتل ذكـراً  وجتب الدية امل

  .حراً مسلماً عمداً
  .خممسة إىل مخسة أمخاس) ١(
  .وهي بنت الناقة استحقت أن تكون لبوناً أي ذات لنب) ٢(
  .وهي بنت الناقة استحقت أن تكون خماضاً أي حامالً) ٣(
أُخذت من إبل من وجبت عليه، وإن مل مىت وجبت اإلبل على القاتل أو العاقلة، ) ٤(

يكن له إبل، فتؤخذ من غالب إبل بلده أو قبيلته مث األقرب فاألقرب إىل موضع القاتل 
  .أو العاقلة، فإن عدمت انتقل إىل قيمتها

  .وهذا القول يف القدمي، وهو ضعيف) ٥(
. فيها الديـة بالتثليث، والتغليظ بذلك جيري يف النفس وغريها من األطراف اليت ) ٦(

وأما ما ال دية فيه فال تغليظ فيه، وكذلك دية العمد وشبه العمد ال تغليظ فيهـا بـال   
  .ألن املغلَّظ ال يغلّظ –رمحه اهللا  –خالف كما قال العمراين 

  .والبد أن يكون املقتول مسلماً حىت وإن كان القاتل كافراً
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  .)٢(م، أو قَتلَ ذا رحم حمر)١(أو يف األشهر احلُرم
  ......................، )٣(وديةُ املرأة على النصف من دية الرجل

واملقصود باحلرم حرم مكة ال حرم املدينة، ألن حرم مكة خمتص بوجود جزاء 
  .الصيد املقتول فيه دون حرم املدينة على األصح

  .وال تغلّظ الدية يف حال اإلحرام، ألن حرمته عارضة غري مستمرة
 �، ملا جاء عن أيب بكـرة  )٣(، ورجب)٢(، وحمرم، وذو احلجة)١(قعدةوهي ذو ال) ١(

إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق اهللا السماوات واألرض، السـنة  : "قال �أن النيب 
ثالث متواليات ذو القعدة وذو احلجة وحمرم ورجب : اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم

  .)٤("مضر الذي بني مجاد وشعبان
أخيه سواء كان مسلماً أو كافراً، ذكراً أو أنثى ملا يف ذلك مـن قطيعـة   كأخته و) ٢(

  .الرحم
ديـة  [ مطلقاً سواء كانت مسلمة أم كافرة يف النفس أو اجلرح أو املعـاين، ألنَّ  ) ٣(

باإلمجاع، وقد حكاه ابن املنذر ] املرأة على النصف من دية الرجل املوافق هلا يف الدين 
  .–رضي اهللا عنهم  – عباسبن اعلي وو عمر ، وثبت عن–رمحه اهللا  –

مخسة عشـر حقـة،   : ودية املرأة املسلمة يف العمد وشبهِه مخسون من اإلبل
  .ومخسة عشر جذعة، وعشرون خلفة

  

                                                           

  .بفتح القاف على املشهور، وسمي بذلك لقعودهم عن القتال )١(
  .سمي بذلك ألن أول حترمي القتال كان فيه: قيل )٢(
  .سمي بذلك ألنَّ العرب ترجبه أي تعظمه )٣(
  .أخرجه البخاري )٤(
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ثُلثا عشر  )٣(ودية اوسي ،)٢(ثُلث دية املسلم )١(ودية اليهودي والنصراين
  .)٤(دية املسلم

  .......................................... )٥(وتكمل دية النفسِ
عشر بنات خماض، وعشر بنات لبون، وعشـر  : ويف اخلطأ مخسون من اإلبل

  .بين لبون، وعشر حقات، وعشر جذاع
إذا كان ذمياً أو مستأمناً أو معاهداً، أما إذا كان غري معصوم الدم بأن كان حربياً ) ١(

  .فال شيء فيه
ة األنثى من اليهود والنصارى ثلث ديـة األنثـى   يف النفس واجلراح واملعاين، ودي) ٢(

قضيا بذلك ومثلُ هذا ال يفعـل إال   –رضي اهللا عنهما  –املسلمة، ألن عمر وعثمان 
  .)١(بتوقيف

  .)٢(ومثله الوثين وعابد الكواكب والزنديق) ٣(
  .إذا كان مستأمناً أما إن مل يكن له أمان فهو مهدر الدم

ألنَّ املتولـد   ،غريه فديته دية كتايب اعتباراً باألشرفوأما املتولِّد بني كتايب و
  .يتبع األشرف ديناً من أبويه، واألشد ضماناً سواء كان أباً أو أماً

  .يف النفس واجلراح واملعاين، ودية اوسية ثلث عشر دية املسلمة) ٤(
: ثـة وما دون النفس ثال، أي وجتب دية النفس كاملة فيما دوا مما سيأيت ذكره) ٥(

  .األطراف، واجلروح، واملعاين

                                                           

مالك وأمحد أن دية اليهودي والنصراين نصف دية املسلم، ملا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه  وأما مذهب )١(
قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل  �أنَّ النيب : "، ويف لفظ"دية املعاهد نصف دية املسلم: "عن جده مرفوعاً

  .وهو حسن ،أخرجه أصحاب السنن" املسلم
  .وهو من ال دين له )٢(
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  ............................، )٣(، واألنف)٢(، والرجلني)١(يف قطع اليدين
، )١(من الكوعني، فإن زاد على ذلك بأن قُطعت من املنكبني مثالً فإن فيها الديـة ) ١(

 وحكومة الزائد، ألن ما زاد على الكوعني ليس تابعاً لليدين فال تندرج حكومتـه يف 
  .ديتها خبالف الكف مع األصابع فتندرج حكومته يف ديتها، ألا كالعضو الواحد

وجتب الدية بالتقاط أصابع اليدين، وبالتقاط أصابع الرجلني ويف كل أصـبع  
منه عشر دية صاحبها، ويف كلِّ أُمنلة من أصابع اليدين أو الرجلني ثلث دية األصـابع  

ألنَّ كل أصبع له ثالثة أنامـل إال اإلـام فلـه     غري اإلام ففيها نصف دية األصبع،
  .أمنلتان

وهذه الدية جتب يف العضو السليم األصلي، أما الزائـدة أو الشـالء ففيهـا    
  .)٢(حكومه

واألعرج كالسليم، ألنَّ العرج ليس عيباً يف نفس الرجل وإمنا هو نقـص يف  
  .الفخذ، وكذلك من تعطل مشيه بسبب كسر ظهرِه مثالً

  .قول يف اليدينالالقول فيها ك) ٢(
ويف الذكر الدية، ويف األنف إذا أوعب جـذعاً  : "حلديث عمرو بن حزم مرفوعاً) ٣(

 ، وألن فيه مجاالً ومنفعة وتندرج حكومة قصبته يف ديتـه)٣("الدية، ويف اللسان الدية
  .كما رجحه النووي يف الروضة، وال فرق بني األخشم وغريه

                                                           

باإلمجـاع،  ] ألنّ كلَّ متعدد وجبت فيه الدية، فهي موزعة على أفراده [ ل يد مخسون من اإلبل فيجب يف ك )١(
  .�وقد كثرة الرواية عنه يف اجلنايات ألنه كان جالداً للنيب  –رضي اهللا عنه  –لكتاب عمرو بن حزم 

ويف رواية ألمحد أنَّ . اجلمهورألن هذه اجلناية إمنا حصل ا إتالف مجال فقط ال منفعة فيها، وهذا هو مذهب  )٢(
أخرجـه  . قضى يف اليد الشالء الثلث �أن النيب : فيها ثلث الدية، ملا جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

  .أبو داود والنسائي، وهو حسن
  .أخرجه النسائي، هو ضعيف )٣(
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  ..................................، )٣(، واجلفون)٢(، والعينني)١(واألذنني
غري اليابس من األنف وهـو   –ما ال عظم له  –وإمنا جتب الدية فيما النَ منه 

فهو مشتمل على ثالثة  –جمموع الطرفني املسميني باملنخرين واحلاجز بينهما  –املارن 
الطرفني ففيه ثلث الدية، ويف فإذا قطع أحد . أجزاء، ففي قطع كلِّ جزٍء منه ثلث الدية

  .احلاجز
. ، وألنَّ فيه منفعةً ومجاالً فوجب أن تكمل فيهما الدية�لكتاب عمرو بن حزم ) ١(

  .ويف قطع أحد األذنني نصف الدية، ويف قطع بعض األذنني قسطه باملساحة
وال فرق بني أُذن السميع، واألصم، وألن السمع ليس حاالً يف اُألذن وإمنا يف 

  .اخالصم
ركتا مل يتحركا ففيهما الديـة، ألنـه   ولو أذهب احلركة منهما حبيث لو ح

  .أذهب منفعتهما كما لو ضرب يديه فشلتا
  .ولو قطع أذنني يابستني جبناية أو غريها ففيها حكومة

  .–رمحه اهللا  –، وباإلمجاع كـما حكـاه ابن املنذر �لكتاب عمرو بن حزم ) ٢(
أو ضعيف  )١(يف ذلك عني األحول أو األعمش ويف أحدمها نصف الدية سواء

األعور وإمنا وجبت الدية يف أعني من ذُكر؛ ألن املنفعة باقية بأعينـهم وال   وأالبصر، 
  .ينظر ملقدار املنفعة

  .مجع جفن بفتح اجليم وكسرها، وهو غطاء العني) ٣(
وجتب الدية يف اجلفون ولو كانت ألعمى ألنَّ فيها مجـاالً ومنفعـة، وقـد    

  ختصت من بني األعضاء بكوا أربعة، وتدخل حكومة األهداب يف ديتها، ولو بـالاُ
  

                                                           

  .وهو من يسيل دمعه غالباً مع ضعف رؤيته لألشياء )١(
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  ..........................................................، )١(واللسان
أهداب، ولو أزال األهداب فقط وجب فيها حكومة كسائر الشعور إن فسد منبتـها،  

ن املقاصد األصلية، وإن مل يفسد منبتها وجب وألنَّ الفائت بقطعها الزينة واجلمال دو
  .التعزير

  .–أي جعله يابساً ال يتحرك  –وجتب الدية بقطعه أو استحشافه 
ولو قطع بعضه فتقلّص أو انكمش باقيه وجب قسط املقطـوع وحكومـة   

  .للمتقلِّص، ويف قطع اجلفن املستحشف حكومة
وحكى اإلمجاع على  �حزم جتب يف قطع اللسان الدية كاملة حلديث عمرو بن ) ١(

  .، وألنَّ فيه مجاالً ومنفعة–رمحه اهللا  –ذلك ابن املنذر 
سليم الذوق ولو بالقوة، فتجب يف لسان  )١(وإمنا جتب الدية يف اللسان الناطق

الطفل الذي مل يبلغ أوان النطق، ألن األصل السالمة، أما إذا بلغ أوان النطق ومل ينطق 
  .بعجزه ففيه حكومة إلشعار احلال

  .وإذا قُطع بعض اللسان وبقي النطق سليماً ففيه احلكومة
قطع بعضه ففيه جزء من الدية على اجلزء الذي قد زال بوإذا زال بعض النطق 

  :من النطق إن كان أكثر من اجلزء املقطوع مثاله
  .)٢(إذا قطع نصفه وزال ربع النطق ففيه نصف الدية اعتباراً باألكثر

  .زال نصف النطق ففيه نصف الدية اعتباراً باألكثروإذا قطع ربعه و
ولسان األخرس فيه حكومة ولو كان اخلرس عارضاً كما يف اليد الشالء إن مل 

  .ب يف الذوق الدية وإن مل يقطع اللسانهب الذوق وإال فدية للذوق ألنه جييذ
                                                           

  .املثتقيم: لثغ وهو الذي يبدل حرفاً بآخر كمن يبدل السني بالثاء فيقولولو كان اللسان أل )١(
  .املضمون كل منهما بالدية )٢(
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  ،)٤(، وذهاب السمع)٣(، وذهاب البصر)٢(، وذهاب الكالم)١(والشفتني
ع اللسان وذهب الذوق ففيه ديتان، دية للسان ودية للـذوق علـى   وإذا قط

فيه دية واحدة ألن الذوق حـال يف  : الصحيح، ألنَّ الذوق غري حالٍ يف اللسان، وقيل
  .اللسان

ويدخل فيه حكومة الشـارب والعنفقـة كمـا يف     �حلديث عمرو بن حزم ) ١(
  .األهداب

من غري قطع اللسان ولو كان اـين  وجتب الدية كاملة بذهاب الكالم كله ولو ) ٢(
عليه عاجزاً خلقياً عن بعض احلروف، ألن ضعف الكالم ال يؤثر إذا كان مفهوماً كما 

وأما إذا كان عجزه جلناية سـابقة  . أنَّ ضعف البطش والبصر ال يؤثر يف كمال الدية
  .وجبت قسط ما حيسنه فقط لئال يتضاعف الغرم

  .مثانية وعشرون حرفاً واحلروف اليت توزع عليها الدية
. ولو فقأ عينيه مل يزد على الدية دية أخرى للمحدقتني ألن البصر حـالٌ فيهمـا  ) ٣(

أن املنفعة إذا كانت حالةً يف العضو وزالت بزواله وجبت دية واحدة : والضابط يف هذا
فقط، وال جيب هلا دية أخرى كالبصر يف العينني، والبطش يف اليـدين، واملشـي يف   

  .، والكالم يف اللسانالرجلني
  .–رمحه اهللا  –حكى اإلمجاع على ذلك ابن املنذر ) ٤(

وإن نقص من أُذن واحدة سدت العليلة وضبط منتهى مسـاع الصـحيحة مث   
وينظر التفاوت بينهما، فإن كان التفاوت . تسد الصحيحة ويضبط منتهى مساع العليلة

  .سمع الربع فيؤخذ ربع الديةنصفاً من املسافة علم أن الذاهب من ال
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٣(، والذكر)٢(، وذهاب العقل)١(وذهاب الشم( ،........................  
وبذهابه من املنخرين، وإن ذهب من أحدمها وجب نصف الدية، وبقسـطه إن  ) ١(

  .ذهب بعضه، فإن مل يضبط فحكومة
ل العقل الغريزي الذي واملراد بالعق. –رمحه اهللا  –باإلمجاع كما حكاه ابن املنذر ) ٢(

عليه مدار التكليف، خبالف العقل املكتسب من املخالطة مع الناس الذي بـه حسـن   
  .التصرف ففيه حكومة

  :فائدة
السمع، والبصر، والبطش، والـذوق،  : ال جيب القصاص يف املعاين إال يف ستة

ا، وإمنا تؤخـذ  يف إبطاهل اًوالشم، والكالم، ألنَّ حماهلا مضبوطة وألن ألهل اخلربة طرق
ديته حاالً إن مل يرج عوده، فإن رجي عوده بقول أهل اخلربة يف مدة يظن أنه يعـيش  
إليها انتظر فإن عاد فال ضمان حىت لو أخذت الدية مث عاد اُستردت الديـة كسـائر   

  .املعاين
زواله بضربه أو لطمه، وأمـا  : والعقل إذا زال بغري جرحٍ ففيه الدية فقط مثل

جبرحٍ ففيه الدية واألرش املقدر، أو احلكومة وهي األرش غـري املقـدر، وال    إذا زال
  .يندرج هذا اجلرح يف دية العقل، ألنّ اجلناية أبطلت منفعة غري حالة يف حمل اجلناية

، وإمنا جتب الدية للذكر السليم ولو كان لصـغري أو  �حلديث عمرو بن حزم ) ٣(
يف غري الذكر، فالشهوة يف القلـب واملـين يف   شيخ عنني أو خصي، ألنّ العنة عيب 

الصلب وليس الذكر حمالً لواحد فيهما فكان سليماً من العيب، وألن ذكـر اخلصـي   
سليم قادر على الوطء به وإن مل يكن له أوعية للمين فالغائب إمنـا هـو اإليـالد ال    

  .اإليالج
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، ويف كلِّ عضوٍ )٤(مخس من اإلبل: )٣(والسن )٢(، ويف املوضحة)١(واألنثيني
  .)٥(ال منفعة فيه حكومةٌ

والدية يف احلقيقة للحشفة وتندرج حكومة القصبة يف دية احلشفة، ألا تابعة 
  .هلا كالكف مع األصابع

ألنَّ أحكام الـوطء   ،لذلك كان قطع احلشفة كقطع الذكر يف وجوب الدية
  .تدور عليها

واألنثييان مهـا  ، ة وحمل التناسلوألما من متام اخللق �حلديث عمرو بن حزم ) ١(
مع اجللدة، فإن قطعهما دون اجللدة بأن سلها ففيها حكومة،  –اخلصبتان  –البيضتان 

  .وكذلك إذا قطع اجللدة فقط
يشترط فيها أن تكون يف الرأس أما إذا كانت يف بقية البدن ففيها حكومة خبالف ) ٢(

وأرش املوضحة ال خيتلف بكربها أو . القصاص فإنه جيب فيها ولو كانت يف بقية البدن
  .صغرها

األصلية التامة، وال فرق بني الثنية والناب والضرس سواء كانت بيضاء أو سوداء ) ٣(
  .كبرية أو صغرية إال إذا كانت صغرية ال تصلح للمضغ عليها ففيهما حكومة

  .للذكر احلر املسلم، أما األنثى واخلنثى ففيها بعريان ونصف) ٤(
الشالء، والذكر األشل، ألنَّ الشرع مل ينص على ما جيب فيها فوجب فيه كاليد ) ٥(

  .حكومة
واحلكومة هي جزء من الدية نسبته إىل دية النفس نسبة نقص اجلناية من قيمة 

  .اين عليه
فاحلكومة ال تبلغ الدية، وإن بلغت أرش عضوٍ له أرش مقدر أو زادت عليـه،  

   مقدر له كفخذ وعضد، فإن كانت على ما له مقدروهذا إذا كانت اجلناية على ما ال
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  .)٤(عبد أم أمةٌ –غرة  )٣(، ودية اجلنني احلُر)٢(قيمته )١(وديةُ العبد
  ـهورجلٍ وأصبع مل تبلغ احلكومة مقدره، لئال تكون اجلناية على العضو مع بقائ كيد

  .تها وهكذامضمونة مبا ضمن به العضو نفسه، فتنقص حكومة جرح اليد عن دي
ويف العبد قيمته لكان أوىل، وجيب نصف قيمتـه  : –رمحه اهللا  –لو قال املصنف ) ١(

  .فيما تتنصف فيه الدية وهكذا
ويشترط يف العبـد أن يكـون   . حىت لو كانت قيمة العبد تزيد على دية احلر

  .معصوماً
القن واملـدبر   كسائر املتلفات وال يدخلها التغليظ يف العمد وغريه، وال فرق بني) ٢(

  .واملكاتب
سواء كان ذكراً أم أنثى، تام األعضاء أم ال، ولو كان حلماً بأن كان فيه صـورة  ) ٣(

  .ل، ولو كان من زنابخفية بشهادة أربعة قوا
وإمنا جتب الغرة يف اجلنني إذا انفصل ميتاً جبناية مؤثرة فيه عن أمه احلية سـواء  

يف املُفضي إىل سـقوط اجلـنني أو بالفعـل    كانت اجلناية بالقول كتهديد أو التخو
وشرب الدواء أو مبنعها من الطعام والشراب حىت لـو صـامت إىل أن    )١(كالضرب

أجهضته ضمنت الغرة على عاقلتها وال ترث من اجلنني ألا قاتلتـه إال أن أجهضـته   
  .–رمحه اهللا  –لضرورة مل تضمنه كما قال الزركشي 

ويشترط يف العبد أن يكون مميزاً ولو قبـل  . )٢(ني بغرةقضى يف اجلن �ألن النيب ) ٤(
سبع سنني، سليماً من عيب املبيع، ويشترط يف الغرة للحر املسلم أن تسـاوي قيمتـه   

  فإن مل توجد الغرة وجب بدهلا مخسـة. مخسة أبعرة كما روي عن مجعٍ من الصحابة
                                                           

  .وإن كان التهديد أو التخويف خفيفاً أو اللطمة خفيفة غري مؤثرة فال ضمان )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  .)١(عشر قيمة أمه: ودية اجلنني الرقيق
  .ر املسلم ويف غريه بنسبته، وتكون الدية لورثة اجلننيأبعرة يف احل

وجتب الغرة على عاقلة اجلاين حىت وإن كانت اجلناية عمداً، ألنّ اجلـنني ال  
  .يقصد باجلناية ألنه غري متحقق الوجود

  .)١(إن كان مسلماً معصوماً، وبشرط أن ينفصل من بطن أمه ميتاً من أثر اجلناية) ١(
  .ل حياً ومات متأثراً باجلناية وجبت قيمته يوم اإلنفصالأما إن انفص

  .وما وجب من دية اجلنني فإنه لسيده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

)١( ة كثلث غروسي تبعـاً  أما اجلنني اليهودي والنصراين تبعاً لوالديه غرة مسلم وهو بعري وثلثا بعري، أما اجلنني ا
  .لوالديه غرة كثلث خمس مسلم وهو ثلث بعري
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  )١(فصل يف القسامة
ويقع يف الـنفس صـدق    )٤(لوثٌ )٣(القتل )٢(وإذا اقترن بدعوى

  ............................................................. )٥(املدعي
قاف مأخوذة من القسم وهي اليمني لكن القسم يطلق على اليمني الواحد بفتح ال) ١(

بـأن   اًءشرط كوا من جانب املدعي ابتدأما القسامة فهي خاصة باألميان اخلمسني ب
انت من جانب املـدعى عليـه   أما لو ك. كان هناك لوث وحلف املدعي مخسني مييناً

ليه، فال تسمى قسـامة وإن كانـت   بأن مل يكن هناك لوث وحلَف املدعى ع اًءابتد
  .مخسني مييناً على املعتمد خالفاً للبلقيين

وكذلك إذا ردها املدعى عليه حينئذ على املدعي فحلف مخسني ميينـاً فـال   
  .بل رداً اًءجانب املدعي لكنها ليست ابتد تسمى قسامة، ألا وإن كانت من

  .القسامةيف بيان حقيقة  –رمحه اهللا  –شرع املصنف ) ٢(
  .عند اإلمام أو نائبه) ٣(
مأخوذ من التلويث وهو التلطيخ، ألن اللوث يدل على تلطيخ املدعى عليه بنسبته ) ٤(

  .إىل القتل
بأن يوجد قتيل أو بعضه الذي ال : وهذه القرينة قد تكون حالية أو مقالية، حالية) ٥(

نه حصل اللوث يف حق أهل يعيش إال به كرأسه يف حي وبينه وبينهم عداوة ظاهرة، فإ
احلي، أو تقاتل صفان بأن التحم القتال بينهما وانكشفا عن قتيل من أحـدمها فقـد   

  .حصل اللوث يف حق الصف اآلخر
مثل أن خيرب بقتله عدل، أو عبدان، أو امرأتان، أو صبية، أو فسـقة،  : ومقالية

  .أو كفّار، ألنّ إخبار كل من هؤالء يدل على صدق املدعي
  :ل اللوث بأحد أمورويبط
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  ........................................... )١(حلف املدعي مخسني مييناً
قتله حممد، ويقول : بإنكار وتكذيب أحد الورثة، كأن قال أحد ورثة املقتول .١

 .مل يقتله حممد: اآلخر

كنت عند القتل غائباً، أو لست : بإنكار املدعى عليه اللوث يف حقه كأن قال .٢
رؤي معه السكني امللطخة، فيصدق بيمينه، ألن األصل براءة الذمـة،   الذي

  .وعلى املدعي البينة
ولو كان املدعي من ورثة القتيل أكثر من واحد وزعت األميان علـيهم حبسـب   ) ١(

املرياث وجيرب املنكسر إن مل تنقسم قسمة صحيحة، ألن اليمني ال يتـبعض وال جيـوز   
  .نقص عن مخسني وال تضر زيادا عليهاإسقاطه، ألن أميان الدم ال ت

انطلق عبداهللا بن سهل وحميصة : والدليل ما جاء عن سهل بن أيب خيثمة قال
فترقا فأتى حميصة إىل عبداهللا بن سهل وهـو  ا، وهي يومئذ صلح يرببن مسعود إىل خ

ة يتشخط يف دمه قتيالً فدفنه مث قدم املدينة فانطلق عبدالرمحن بن سهل وحويصة وحميص
وهو أحدث القوم " كبر كبر: "فذهب عبدالرمحن يتكلم، فقال �ابنا مسعود إىل النيب 

كيـف  : فسكت فتكلّما فقال، أحتلفون وتستحقون دم قاتلكم أو صاحبكم؟ فقـال 
كيف نأخـذُ  : فتربكم يهود خبمسني مييناً منهم، فقالوا: حنلف ومل نشهد ومل نر؟ قال

  .)١(من عنده �ه النيب بأميان قومٍ كفار؟ فعقَلَ
  ".البينة على املدعي، واليمني على من أنكر: "وهذا احلديث خمصص حلديث

وقُدمت ميني املدعي يف القسامة ألنَّ جانبه قوي باللوث فتحولت اليمني إليـه  
وال فرق يف احللف بني العدل والفاسـق، واملسـلم   . كما لو أقام شاهداً يف غري الدم

  ما يف قطع األطراف،أتكون القسامة يف غري القتل، ألا مل ترد إال فيه، ووال . والكافر
                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�١١�١١�١١�١١ 

  .)٢(، وإن مل يكن هناك لوثٌ فاليمني على املدعى عليه)١(استحق الديةو
  ........................................... )٣(وعلى قاتل النفس

  ]. فالبينة على املدعي، واليمني على من أنكر[ أو إزالة املعىن 
  :فالقسامة هلا مخسة شروط

  .به قتالً، فال تثبت وال تصح يف غريه كون املدعى .١
 .كون القتل مفصالً من عمد، أو شبه عمد، أو خطأ .٢

تعيني املدعى عليه بأنه فالن بن فالن أو أهل احلي الفـالين بـأن يكونـوا     .٣
 .حمصورين

٤. وجود لوث. 

  .أن حيلف املُدعي مخسني مييناً .٥
األميان، وال جيب القود، ألنَّ األميان حجة ضعيفة فال توجب القصاص ما مل  بعد) ١(

ترد األميان من املدعى عليه على املدعي وإال وجب القـود؛ ألن األميـان املـردودة    
  .كاإلقرار، أو البينة وكلٌّ منهما يوجب القصاص يف العمد فكذلك ما كان مبنـزلتهما

ميينـاً واحـدة وهـو    : مييناً كما هو املعتمد، وقيلفيحلف املدعى عليه مخسني ) ٢(
  .ضعيف

وإذا تعدد املدعى عليه حلَف كلُّ واحد منهم مخسني مييناً وال توزع علـيهم  
  .األميان على األظهر خبالف ما سبق يف حق املدعي
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......................................................................  
فدخل فيه شاهد الزور، واملكره، ١ن قتله مبباشرة، أو تسبب، أو شرط سواء كا) ٣( 

وحافر بئر عدواناً، وقاتل نفسه فتخرج من تركته كفارة، وقاتل عبـده ألنـه قتـل    
  .نفـساً

  
  

                                                           

والفرق بني الثالثة أن املباشرة ما يؤثر يف اهلالك وحيصله، والسبب ما يؤثر فيه وال حيصله كاإلكراه وشهادة  )١(
ما ال يؤثر فيه وال حيصله بل حيصل التلف بغريه، ويتوقف تأثري ذلك  وتقدمي الطعام للضيف، والشرط الزور

أهـ . ، فاملؤثر هو التخطي صوب البئر، واحملصل هو التردي فيها املتوقف على احلفروالتردي  عليه كاحلفر
   ).١/٣٧٩(بغية املسترشدين لعبدالرمحن حممد باعلوي 
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سليمة من العيـوب   )٤(مؤمنة )٣(عتق رقبة: والكفارة .)٢(كفارة )١(احملَّرمة
  ............................................................. )٥(املُضرة
  .)١(معصومة

  .ولو اشترك مجاعة يف قتل واحد فعلى كلٍّ منهم كفارة يف األصح املنصوص
  .أي اليت حيرم قتلها خبالف الباغي، والصائل، واملرتد، والزاين احملصن) ١(

��Y﴿: ، وقولــه)٢(﴾O��N��M��L���K��J﴿: لقولــه تعــاىل) ٢(
�]��\��[�����������Z�dc��b��a��`��_������^﴾)ــه)٣ : ، وقول

﴿i��h��g���f��e����j������k����o��n���m��l
sr��q��p﴾)٤(.  

وجتب الكفارة حىت لو كان القاتل صبياً أو جمنوناً، فيعتق الويل عنـهما مـن   
  .ماهلما، ألنَّ الكفارة من باب الضمان فال يشترط فيها التكليف

  .ويشترط أن تكون كاملة الرق) ٣(

  .)٥(﴾�dc��b��a﴿: باإلمجاع، لقوله تعاىل )٤(
  .إضراراً بيناً خبالف غري البين كما تقدم يف الظهار، وهي املُخلّة بالعمل والكسب) ٥(
  

                                                           

  .قتل عمداً، أو شبه عمد، أو خطأوال فرق بني ذكر وأنثى وخنثى، وسواء كان ال )١(
  .٩٢: النساء )٢(
  .٩٢: النساء )٣(
  .٩٢: النساء )٤(
  .٩٢: النساء )٥(
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  .)٢(فصيام شهرين متتابعني )١(فإن مل جيد
رقبة وجوداً حسياً أو شرعياً بأن وجدها بأكثر من مثن مثلها، أو وجدها بثمنـها  ) ١(

  .وعجز عنه
وينقطع التتابع بفطر يومٍ ولو بعذرٍ ال ينايف الصوم كمرضٍ خبالف العذر الـذي  ) ٢(

  .ينايف الصوم كجنون، وحيضٍ، ونفاسٍ كما تقدم يف الظهار
وإن عجز املكفّر عن صوم الشهرين هلرمٍ، أو حلقه بالصوم مشقة شـديدة، أو  

طعـام فـيطعم   عليه اإل: وقيل. خاف زيادة املرض فال إطعام عليه على القول الراجح
  .)١(ستني مسكيناً

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

اقتصاراً على الوارد، وألنَّ الكفارات ال قياس فيها فال تقاس كفارة القتل على كفارة اجلماع يف ار رمضان،  )١(
  .وكفارة الظهار
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        ))))١١١١((((كتاب احلدودكتاب احلدودكتاب احلدودكتاب احلدود
  .، وغري حمصن)٣(محصن: )٢(والزاين على ضربني

  .......................................، )٤(فاملُحصن حده الرجم
سبب مينع من ارتكاب املنع، وسميت احلدود بذلك ألا : مجع حد، وهو يف اللغة) ١(

  .هي عقوبة مقدرة وجبت على من ارتكب ما يوجبها: اًاصطالحو. الفواحش
  .حبد الزنا ألنه أشد احلدود –رمحه اهللا  –بدأ ) ٢(

هو إيالج املكلف الذكر حشفته أو قدرها عند فقدها، يف فرجٍ حمـرمٍ  : والزنا
  .لعينِه، مشتهى طبعاً مع اخللو من الشبهة

)٣ (حشفته أو قدرها من مقطوعها يف قُبـلٍ  احملصن هو البالغ العاقل احلر الذي غي ب
  .من نكاحٍ صحيح

إن اهللا أرسل حممداً باحلق، وأنزل عليه الكتاب، : قال �باإلمجاع، حلديث عمر ) ٤(
فكان فيما أُنزل عليه آية الرجم فقرأا، وعقلتها، ووعيتها، ورجم رسول اهللا، ورمجنا 

ما جند يف كتاب اهللا، فيضلوا بترك  :فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل. بعده
فريضة أنزهلا اهللا تعاىل، فالرجم حق على من زنا إذا أحصن من الرجـال والنسـاء إذا   

الشـيخ والشـيخة إذا زنيـا    : قامت به البينة، أو كان احلبل، أو االعتراف، وقرءناها
رجم ماعزاً ملا أقـر   �وألنَّ النيب . )١(فارمجومها البتة نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيم

  .)٣(ورجم أيضاً الغامدية ملا أقرت بالزنا. )٢(بالزىن
  

                                                           

  .متفق عليه )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
  .أخرجه مسلم )٣(
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مسـافة  إىل ، وتغريـب عـامٍ   )٢(حده مئة جلدة )١(وغري احملصن
  .)٣(القصر

٥(البلوغ، والعقل، واحلرية: )٤(وشرائط اإلحصان أربع( ووجود ،
  .)٧(يف نكاحٍ صحيح )٦(الوطِء

  .)٨(حد احلرنصف : والعبد واألمةُ حدمها
  .وهو الذي مل يستكمل شروط اإلحصان) ١(

، والبد أن يكون )١(﴾SR����Q��P����O�������N��M��L��K﴿: لقوله تعاىل) ٢(
  .اجللد متوالياً فإن فرقها فإن دام األمل مل يضر

من بلد الزنا تنكيالً له، وإبعاداً من موضع الفاحشة، فلو كان الزاين غريباً غُـرب  ) ٣(
  .ومؤنة التغريب على الزاين. إىل غري بلده، ألنَّ املقصود إحياشه وعقوبته

  .وال فرق فيها بني الواطئ واملوطؤة) ٤(
فال يكون رقيقاً، وإن وطئ يف نكاحٍ صحيح، ألنه على النصف من احلر، والرجم ) ٥(

  .ال نصف له
نكاح صحيح فقد  من مسلم أو ذمي ألنَّ الشهوة مركبة يف النفوس، فإذا وطئ يف) ٦(

  .استوفاها فكان حقه أن ميتنع من الزنا، فإذا وقع فيه غُلِّظَ عليه بالرجم
  .خرج بذلك النكاح الفاسد) ٧(
فيحد كل واحد منهما مخسني جلدة ويغرب نصف عام، وأما الـرجم فإنـه ال   ) ٨(

�"�����!﴿: ينصف، وال فرق بني العبد واألمة املسلمني والكافرين، لقوله تعـاىل �

                                                           

  .٢: النور )١(
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ومن وطئ فيما ) ٣(كحكم الزنا )٢(وإتيان البهائم )١(وحكم اللواط
  .)٥(عزر وال يبلُغُ بالتعزير أدىن احلدود )٤(دون الفرج
#�����$��������%��������&������'��������(������¡������¢����������£��¥¤﴾)١( ،

  .وقيس العبد على األمة
ولكن حمل وجوب . ولو عبده، أو دبر األنثىبكسر الالم هو الوطء يف دبر الذكر ) ١(

  .احلد فيه غري زوجته وأمته
وأما فيهما فإن تكرر وجب التعزير فقط على املذهب، فإن مل يتكـرر فـال   

  .تعزير
  .يف قُبلٍ أو دبرٍ، مأكولة أو غري مأكولة) ٢(
 الذي هو وجوب احلد، وهذا راجح يف اللواط مرجوح يف إتيـان البـهائم، ألنَّ  ) ٣(

  .الراجح أنَّ فيه التعزير ألنّ الطبع السليم يأىب هذا الفعل فال يحتاج إىل احلد والردع
  .بدالً من وطئ) ومن باشر: (–رمحه اهللا  –الصواب أن يقول املصنف ) ٤(
ألنه استثنيت مسـائل  . التعزير يشرع يف كلِّ معصية ال حد فيها وال كفارة غالباً) ٥(

  .أن األصل ال يعزر حلق الفرع، كما ال يحد بقذفه: من هذا الضابط منها
 أربعون، ويف الرقيـق   شرب السكروأدىن احلدود املعزر وهو حد فإنه يف احلر

عشرون، فيجب على اإلمام أن ينقص تعزير احلر عن األربعني، وتعزير العبـد عـن   
  .العشرين

  
  

                                                           

  .٢٥: النساء )١(
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  فصل يف حد القذف
  .....................ه حد القذف فعلي )٢(غريه بالزنا )١(إذا قذف

  .الرمي بالزنا على جهة التعيري: الرمي، وشرعاً: القذف لغة) ١(
وحد القذف حق من حقوق اآلدميني لذلك يرثه الورثة، ولو عفـا بعـض   
الورثة عن حقه منه فللباقني منهم استيفاء مجيعه ألنَّ العار يلحق اجلميع كمـا يلحـق   

  .قود بعفو بعض الورثة عنه؛ ألن له بدالً يعدل إليه وهو الديةوإمنا سقط ال. الواحد

|��{��~�����﴿: واألصل يف حد القذف قبل اإلمجاع قول اهللا تعاىل
���	��������������������������������������������������4�����5��������6���7�����8���9��:��������;

قذف زوجته بشـريك بـن    عندما �هلالل بن أمية  �، وقول النيب )١(﴾>
  .)٢("البينة أو حد يف ظهرك: "سحماء

يا قحبـة، يـا   : يا زاين، أو يا زانية وحنو ذلك، ومثل: من رجل أو امرأة، كقوله) ٢(
  .الئط

  :واأللفاظ يف هذا الباب على ثالثة أقسام
  .كاليت ذكرناها سابقاً: صرحية .١
يا خمنث، يا عرص، يـا  وهي ما حيتمل الزنا وغريه بوضعه اللغوي مثل : كناية .٢

أحداً ذه األلفاظ ننظر ماذا يريد ا، فـإن أنكـر إرادة    ىفمن رم. ديوث
القذف ا صدق بيمينه لكن يعزر لإليذاء إذا خرج لفظـه خمـرج السـب    

 .والشتم، فإن مل خيرج كذلك فال تعزير

                                                           

  .٤: النور )١(
  .البخاريأخرجه  )٢(
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، وهو أن يكون بالغاً، عـاقالً  )٢(ثالثة منها يف القاذف: )١(بثمانية شرائط
ـ  . وأن ال يكون والداً للمقذوف أن يكـون   وومخسة يف املقـذوف، وه

  .................................................... ،)٤(، بالغاً)٣(مسلماً
مثل أن يقول يف  تعريضتسمى إن مل حيتمله أصالً لكن يفهم بقرائن األحوال ف .٣

  .أو ما أنا بزان أنا لست ابن زانية، أو ابن زاين،: خصومة أو غريها
  .سواء كان احلق حلر أو لعبد) ١(
  :بل يشترط يف القاذف ستة شروط) ٢(

 .أن يكون بالغاً، فالصيب ال يحد وإمنا يعزر .١

٢. أن يكون عاقالً أو سكراناً متعدياً بسكرِه. 

٣. أن ال يكون والداً للمقذوف فإن قذف األب أو األم   وإن  وإن عـال الولـد
 عزر قياساً على القود، ألن احلد عقوبة جتب حلـق  سفل، فال حدعليه ولكن ي

 .اآلدمي، فلم جتب لولد على والده

 .أن يكون خمتاراً فال حد على مكره .٤

 .أن يكون ملتزماً لألحكام فال حد على حريب .٥

٦.   أن ال يكون مأذوناً له يف القذف، فلو أذن املقذوف لغريه يف قذفه فال حـد
  .عليه

د بعد القذف فال يسقط احلد عن قاذفه، وال جيب احلد للكافر ألنَّ حرمته ولو ارت) ٣(
  .ناقصة، وألنه غري حمصن

يوجـب  حال قذفه، فال حد على قاذف الصغري الذي ال جيامع مثله ألنَّ زناه ال ) ٤(
عليه، فال جيب احلد بالقذف به كالوطء دون الفرج احلد.  
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  .)٣(، عفيفاً)٢(، حراً)١(عاقالً
  .)٥(، والعبد أربعني)٤(وحيد احلر مثانني

  ............................، )٦(ويسقط حد القذف بثالثة أشياء
حال قذفه، فال جيب احلد على انون ألن زناه ال يوجب احلد عليه، فال جيـب  ) ١(

  .احلد بالقذف به
  .مته ناقصةحال قذفه، فال جيب احلد على قاذف العبد ألنَّ حر) ٢(
عن الزنا وعن وطء زوجته يف دبرها، وعن وطء حمرمه اململوكة له فيشـترط أن  ) ٣(

  .يكون عفيفاً عن هذه األشياء الثالثة
فال جيب احلد على فاعل شيٍء منها ولو مرةً واحدةً ولو تاب وصار وليـاً هللا  

  .تعاىل، ألن العرض مىت انثلم ال تنسد ثلمته بطرؤ العفة

، وعلم أنَّ ذلك يف األحرار مـن قولـه   )١(﴾���������﴿: عاىللقوله ت) ٤(

  .، والشهادة ال تقبل إال من األحرار)٢(﴾8��7��6��5��4:﴿: تعاىل
  .ألنه على النصف من احلر باإلمجاع) ٥(
  :وزيادة –رمحه اهللا  –بل ستة أشياء، الثالثة اليت ذكرها املصنف ) ٦(

 .إقرار املقذوف بالزنا .١

 .إرث القاذف له .٢

  
  

                                                           

  .٤: النور )١(
  .٤: النور )٢(
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  .)٣(يف حق الزوجة ، أو اللعان)٢(، أو عفو املقذوف)١(إقامة البينة
امتناع املقذوف من اليمني، فإن للقاذف حتليف املقذوف على عدم زناه ولو  .٣

مع قدرته على البينة عند األكثرين، فإن حلف حد القاذف وإال سقط عنـه  
  .احلد

هلالل بـن   �أم زوجة، لقول النيب على زنا املقذوف سواء كان املقذوف أجنبياً ) ١(
  ".البينة أو حد يف ظهرك: "أمية

)٢ ( دللمقذوف، أن ولو على مالٍ والب حق العفو عن مجيعه وإال مل يسقط، ألنَّ احلد
وهلذا ال يستوىف إال بإذنه ومطالبته به، وبعفو املقذوف عن القاذف سقطت حصـانته،  

  .رر بل يعزرفإذا قذفه بعد ذلك مل يحد وإن تك
  .ولو مع القدرة على البينة) ٣(
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  صل يف حد شارب املُسكرف
٣(أو شراباً )٢(مخراً )١(ومن شرِب( ...............................  

أو أكل بأن مجد اخلمر خبالف ما لو احتقن به بأن أدخله يف دبره، أو استعط بـه  ) ١(
  .)١(ألن احلد للزجر وال حاجة إليه هنا بأن ادخله أنفه فال يحد بذلك

ويشترط يف الشارب للخمر، أن يكون مكلفاً ملتزماً لألحكام عاملاً بالتحرمي، 
  .خمتاراً لغري ضرورة

)٢ ( كهلوخرج بالصرف ما لو شربه يف ماء است ،هسكر لقلتصرفاً وإن  قلَّ وإن مل ي
  .بِخ به فال حد بذلك الستهالك عني اخلمرفيه أو أكل خبزاً عجِن دقيقه به، أو حلماً طُ

. واخلمر هي املتخذة من عصري العنب، وسميت بـذلك ملخامرـا للعقـل   
من غري عصري العنب، هل يطلق اسم اخلمر عليه  واختلف يف إطالق اخلمر على املتخذ

  ؟حقيقة 
سم يقتضي االشتراك يف اال -اإلسكار  –نعم، ألن االشتراك يف الصفة : قيل

كـل  : "بطريق القياس يف اللغة وهو جائز عند األكثرين، وهو ظاهر األحاديث ومنها
  .)٢("مسكر مخر، وكل مخرٍ حرام

ال يطلق عليه إال جمازاً ونسبه الرافعي إىل أكثر العلماء، وعليـه مشـى   : وقيل
لذلك عطف الشراب املسكر على اخلمر فاقتضى أنه ال يسمى  –رمحه اهللا  –املصنف 

  .مخراً
وإن قلَّ، وخرج بالشراب النبات كاحلشيشة واألفيون وحنومها، فال حد فيـه وإن  ) ٣(

  .)١(حرم منه ما يخدر العقل
                                                           

  .مذهب أمحد أنه جيب عليه احلد )١(
  .أخرجه مسلم) ٢(
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  ............................................، )٣(أربعني )٢(حد )١(مسكراً
حـرام، وإمنـا   ولو بالقوة وإن مل يسكر بالفعل لقلته، ألنَّ ما أسكر كثريه فقليله ) ١(

 حرم قليله وإن مل يسكر حسماً ملادة الفساد كما حرم تقبيل األجنبية واخللوة ـا وإن 
  .حسماً ملادة الفساد ختش الفتنةمل 

الشراب املُسكر غري اخلمر كالنبيذ املتخذ من ب: –رمحه اهللا  –مراد املصنف و
أو شـرب  (قولـه  وحنو ذلك، ألنه عطـف   الزبيب، أو التمر، أو الرطب، أو الشعري

  .والعطف يقتضي املغايرة) ومن شرب مخراً: (على قوله) مسكراً
كل ما كان فيه شدةٌ مطربةٌ بأن ( الشراب املسكر من غري اخلمروالضابط يف 

  .، فمىت حصل ذلك حرم وصار جنساً وحد به)أرغى وأزبد
ألن  ،فاقته وجوبـاً بسوط أو عصاً معتدلة، ويقام احلد على شارب املُسكر بعد أ) ٢(

  .املقصود من احلد الردع والزجر
  :وجيب احلد على من شرب املسكر بشروط

  .كون الشارب مكلفاً .١
 .كونه خمتاراً .٢

 .كونه ملتزماً .٣

 .كونه عاملاً بالتحرمي .٤

كونه عاملاً بأن املشروب مخراً، فإن ادعى أنه كان يظنه عصرياً فإنه يصدق يف  .٥
 .دعواه بيمينه

 .ضرورةأن ال يشربه ل .٦

                                                                                                                                              

  .وجوب احلد فيه –رمحه اهللا  –رجح شيخ اإلسالم ابن تيمية  )١(
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......................................................................  
 

  يضــرب يف �كان النيب : أنه قال �ملا جاء عن أنس  )١(جلدةً إن كان حراً) ٣(

                                                           

  .يحد مثانني جلدة: ثة الذين قالواوهذا خالفاً ملا عليه األئمة الثال )١(
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: وجيب عليه احلد بأحد أمرين )١(وجيوز أن يبلغ به مثانني على وجه التعزير
٢(بينة( ،...............................................................  

  .)١(اخلمر باجلريد والنعال أربعني
  عشرين جلدة، ألنه حـد ه حيدوإن كان شارب املسكر عبداً ولو مبعضاً فإن

  .يتبعض فيتنصف يف حق الرقيق كحد الزنا
األمـر  ولو تعدد الشرب مراراً قبل إقامة احلد فإنه يحد مرةً واحدةً، وحديث 

  .الشارب يف املرة الرابعة منسوخ باإلمجاع بقتل
أنه جلد الوليد بن  �ألن الزيادة لو كانت حداً ملا جاز تركها فقد جاء عن علي ) ١(

أربعني، وجلد أبوبكر أربعـني، وعمـر    �جلد النيب : عقبة يف اخلمر أربعني، وقال
  .)٢(مثانني، وكل ذلك سنة وهذا أحب إيل

يف حد شارب اخلمر ألنه يصدر عنه جنايـات ال تنحصـر،   وجازت الزيادة 
إذا سكر هـذى وإذا هـذى    : (�فكان مقتضى ذلك جواز الزيادة كما قال علي 

  .)٣() افترى، فحدوه حد املفتري
أي بشهادة البينة، وال يشترط هنا التفصيل بل تكفي الشهادة بأن فالناً شـرب  ) ٢(

ألن األصـل عـدم اإلكـراه    . وهو عامل خمتار: دمخراً أو مسكراً، وإن مل يقل الشاه
  .والغالب من حال الشارب علمه مبا يشربه فتنـزل الشهادة عليه

  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .وهو ضعيف ،أخرجه الدارقطين، واحلاكم، والبيهقي )٣(
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  .)٣(ستنكاهواال )٢(، وال حيد بالقيء)١(أو إقرارٍ
، وال نيويشترط يف الشهادة أن تكون برجلني، فال حيد بشهادة رجل وامـرأت 

  .، وال علم القاضي ألنه ال يقضي بعلمه)١(بشهادة امرأتني أو أكثر، وال بيمني مردودة
من شارب بأنه قد شرب املسكر، وال يشترط التفصيل يف اإلقرار كما تقـدم يف  ) ١(

  .–الشهادة  –البينة 
  .ويقبل رجوعه إذا رجع عن إقراره

  .بأن يتقيء مخراً) ٢(
وكذلك ال يحد بالسكر الحتمال أن يكون شـرب  . بأن توجد رائحة اخلمر منه) ٣(

  .اخلمر ناسياً، أو غالطاً، أو مكرهاً فكان ذلك شبهة، واحلدود تدرأ بالشبهات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

مثل أن يطلب من ادعى على شخص أنه شرب مسكراً اليمني منه على أنه شربه، فال جيب عليه احلـد ـذه    )١(
  .اليمني املردودة
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  )١(فصل يف السرقة
، وأن )٣(أن يكون بالغاً، عاقالً: بست شرائط )٢(وتقطع يد السارق

  ــه ــاباً قيمتــ ــرق نصــ ــع يســ ــارٍربــ ، )٤(دينــ
...........................................  

أخذُ املال ظلماً خفيةً من حـرزٍ مثلـه   : وشرعاً. أخذ الشيء خفيةً: ةالسرقة لغ) ١(
بشروط.  

  .سارق، ومسروق، وسرقة: والسرقة هلا ثالثة أركان

���Q��P��O﴿: وحد السرقة ثابـت بقـول اهللا تعـاىل   

R﴾)وباإلمجاع)١ ،.  
  .قوال فرق يف ذلك بني احلر والرقي. –بإذن اهللا  –أو رجله كما سيأيت ) ٢(
فال يقطع صيب وجمنون لعدم تكليفهم، وتقطع يد سكران متعدياً بسكره إذا سرق ) ٣(

  .ألنه يعامل معاملة املكلف تغليظاً عليه
لألحكـام، وأن ال   تاراً، عاملاً بالتحرمي، ملتزمـاً وكذلك يشترط أن يكون خم

  .يكون مأذوناً له من املالك
وتقـدر  ". ال يف ربع دينار فصـاعداً ال تقطع يد السارق إ: "�فصاعداً، لقوله ) ٤(

  .القيمة وقت اإلخراج من احلرز، فلو نقصت القيمة بعد ذلك مل يسقط القطع
ويشترط يف املسروق أن يكون حمترماً، فال قطع يف مخر أو خنـزير أو كلب 

  ملعصية مطلوبة ة مزمار وصنم وصليب، ألنه إزالة ألنه ال قيمة هلا، كما ال قطع يف سرق
  

                                                           

  .٣٨: املائدة )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

......................................................................  
شرعاً، فصار شبهة، لكن حمل ذلك إن قصد بإخراجه تكسريه، فإن قصـد السـرقة   =

  .وبلغ مكسره نصاباً قطع به
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هرزِ مثل٢(، وال ملك له فيه)١(من ح( ،...................................  
ليس حمرزاً، ألن اجلناية تعظم مبخاطرة أخذه من احلرز، فحكم  فال قطع بسرقة ما) ١(

  .بالقطع زجراً، خبالف ما إذا جرأه املالك ومكّنه بتضييعه
الصندوق : وخيتلف احلرز باختالف األموال واألحوال واألوقات، فحرز النقد

كفـي  الدكاكني وعندها حارس بالليل، أما بالنسبة للنـهار في : املقفل، وحرز األمتعة
البيـوت، أو  : إرخاء حنو شبكة؛ ألن اجلريان واملارة بنظروا، وحرز األشجار املثمرة

من سرق منه شيئاً بعد أن : "عن التمر املعلّق فقال �الصحراء مع احلارس، فقد سئل 
  .)٣("فعليه القطع )٢(فبلغ به مثن املجن )١(يأويه اجلرين

ذن له يف الدخول إىل دار أو حانوت ولو أُ. وكان مثن ان عندهم ربع دينار
  .لشراٍء أو غريه فسرق مل تقطع به

فال قطع بسرقة ماله الذي بيد غريه، وإن كان مرهوناً أو مؤجراً أو معـاراً، وال  ) ٢(
قطع فيما لو سرق من حرز شريكه ماالً مشتركاً بينهما وإن قلَّ نصيبه، ألن له يف كلِّ 

  .جزء حقاً شائعاً
  .رق باب املسجد وحنوه فإنه يقطعخبالف ما لو س

فإن أخذه ال بقصد استيفاء احلـق أو  : وإذا سرق مستحق الدين مال املديون
بقصده واملديون غري جاحد وال مماطل قطع، وإن قصده وهو جاحد أو مماطـل فـال   
قطع، وال فرق بني أن يأخذ من جنس حقه أو من غريه، ولو أخذ زيادة علـى قـدر   

  .إذا جاز له الدخول واألخذ مل يبق املال حمرزاً عنهحقه فال قطع؛ ألنه 

                                                           

  .موضع جتفيف التمر، وهو املعروف باجلرن :اجلرين )١(
  .الترس: ان )٢(
  .أخرجه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة )٣(
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  .)١(وال شبهة له يف مال املسروقِ منه
هيد قطع٢(وت( مىنالي)٤(من مفصل الكُوع )٣(، ...................  

كمن أخذ ماالً على صورة السرقة يظن أنه ملكه، أو أخذ الفـرع مـال أحـد    ) ١(
ن مال كل منهما مرصد حلاجة اآلخر، وكمـن  أصوله، أو أخذ األصل مال فرعه، أل

ادرؤوا احلـدود  : "�سرق طعاماً زمن القحـط ومل يقـدر علـى مثنـه، لقولـه      
  .)١("بالشبهات

  :ويثبت حد السرقة بشروط) ٢(
 .بشهادة رجلني، وال يثبت بشهادة رجل وامرأتني كسائر العقوبات غري الزنا .١

ترط تكرار اإلقرار كما يف سـائر  بإقرار السارق ألنه مؤاخذ بإقراره، وال يش .٢
احلقوق لكن البد أن يكون بعد الدعوى عليه، فلو أقر قبلها مل يثبت القطـع  

ويقبل رجوعه عـن  . يف احلال بل يتوقف على حضور املالك للمال وطلبه له
  .إقراره إن رجع

ـ ) ٣( زف ولو معيبة أو ناقصة األصابع أو شالء، إن أمن نزف الدم فإن مل يؤمن النـ
  .فإنه ينتقل للرجل اليسرى

، والقراءة الشاذة كخرب الواحد )فاقطعوا أمياما(باإلمجاع، ملا جاء يف قراءة شاذة ) ٤(
  .يف االحتجاج ا

  .هو العظم الذي يلي إام اليد –بضم الكاف  –والكوع 
ويكون القطع بعد خلعها من اليد حببلٍ يجر بعنف تسهيالً للقطع، ويكـون  

  .ماضية دفعة واحدة ةع حبديدالقط
  

                                                           

  .أخرجه الترمذي، والبيهقي )١(
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، فإن سرق ثالثاً قطعـت يـده   )٢(قُطعت رجلُه اليسرى )١(فإن سرق ثانياً
  .)٣(اليسرى، فإن سرق رابعاً قطعت رجلُه اليمىن

رز٤(فإن سرق بعد ذلك ع(راً: ، وقيلبقتل صي)٥(.  
  .بعد إقامة احلد األول) ١(
  .ي التوايل إىل اهلالك وهكذا يقال فيما بعدبعد اندمال يده اليمىن لئال يفض) ٢(
)٣ ( أو دهنٍ مغلي لتنسد أفواه العروق وهو حق غمس حمل القطع بزيتوبعد القطع ي

  .للمقطوع ومؤنته على السارق أو يحسم بالنار
  .على املشهور، ألنه مل يبق يف نكاله إال التعزير كما لو سقطت أطرافه قبل القطع) ٤(
  .يزجره التعزير فتعني القتل كما يف املذهب القدمي ألنه ال) ٥(

والقتل صبراً هو أن يحبس الشخص ويرمى حىت ميـوت،  . الصبر لغة احلبس
  .واملراد من ذلك أن يمسك ويوقف مث يقتل
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  فصل يف قاطع الطريق
ومل يأخـذوا   )٣(إن قتلوا: )٢(على أربعة أقسام )١(وقطّاع الطريق 

  ...............................................................)٤(املال
  .، املختار املخيف للطريق املقاوم ملن يربز له)١(قاطع الطريق هو امللتزم لألحكام) ١(

��o��n��m��l���k﴿: واألصل يف هذا البـاب قولـه تعـاىل   
p��������q��������r��������s�������t����������u���������v���������w���������x���������y���������z

���{����|�����}�����~�����������������������������������
���� ��!��"��#��$��%﴾)٢(.  

إما القتل فقط، أو القتل وأخذ املال، أو : ألنّ الفعل الصادر منها على أربعة أقسام) ٢(
  .أخذ املال فقط، أو إخافة املارين يف الطريق فقط

ألخذ مالٍ فإنه يتحتم قتلهم فال يسقط عنهم ولو عفـا ويل   )٤(وعدواناً )٣(اًعمد) ٣(
الدم، ألم ضموا إىل جنايتهم إخافة املارين يف الطريق فزادة العقوبة بتحـتم القتـل،   
ولإلمام ترك قتله إن رأى يف ذلك مصلحة، وأما إن قتلوا عمداً وعدونا ال ألخذ املـال  

  .فإنه ال يتحتم قتلهم
  .ملقدر بنصاب السرقةا) ٤(

                                                           

  .يشمل املسلم والكافر، وخيرج بذلك احلريب واملعاهد )١(
  .٣٣: املائدة )٢(
  .خرج بذلك اخلطأ وشبه اخلطأ لكن جتب عليهما الدية )٣(
بذلك ما لو قتلوا مرتداً، أو زانياً حمصناً، أو تارك صالة بعد أمر السلطان له، أو قتلوا مـن يسـتحقون    خرج )٤(

  .القتل
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 )٤(، وإن أخذوا املالَ)٣(قتلوا وصلبوا )٢(، وإن قتلوا وأخذوا املال)١(قتلوا
م من خالفلُوا قُطعت أيديهم وأرجلُهوإن أخافوا ومل يأخذوا )٥(ومل يقت ،

ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت  )٦(املال ومل يقتلوا حبسوا وعزروا
  ........................................................ )٧(عنه احلدود

لآلية السابقة، ويقتلون قصاصاً ال حداً لذلك يشترط املكافأة، فال يقتل مسـلم  ) ١(
  .بكافر، وال حر بعبد

  :ولو قتل قاطع الطريق مجاعة فله حالتان
  .إن قتلهم مرتبني قُتلَ باألول منهم، وللبقية الدية .١
  .تبني قُتلَ بواحد منهم بالقرعة، وللبقية الديةإن قتلهم غري مر .٢

  .املقدر بنصاب السرقة، من حرز مثله) ٢(
حتماً، ويكون صلبهم ثالثة أيام إن مل خيف تغريهم، فإن خيف تغريهم أُنزلوا قبل ) ٣(

  .)١(والصلب إمنا شرع للزجر والردع لغريهم. الثالثة
  .بشروط السرقة السابقة) ٤(
والقطع يكون من خالف لـئال  . حب املال أو نائبه للمال ال للقطعبطلبٍ من صا) ٥(

  .تفوت عليهم املنفعة من جهة واحدة
  .يعزرون بالضرب أو حنو ذلك، ألم فعلوا معصية ال حد فيها وال كفارة) ٦(

,��+��*��(��)���'��&���﴿: املختصة بقاطع الطريق لقولـه تعـاىل  ) ٧(
-.��/��0��1��2���3﴾)٢(.  

                                                           

  .املراد بالتغري اإلنفجار ال جمرد الننت )١(
  .٣٤: املائدة )٢(
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  .)١(خذَ باحلقوقوأُ
  .اليت تتعلق باآلدميني كقصاص، وحد قذف، ورد مالٍ) ١(
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  وما تتلفه البهائم )١(فصل يف حكم الصيال
د٢(ومن قُص( يف نفِسه بأذى)٣( هأو مال)٤( هأو حرمي)فقاتل عـن   )٥

  .............................................................. )٦(ذلك
وهو يف اللغة االستطالة والوثوب . الصيال مصدر صال يصول إذا قدم جبراءة وقوة) ١(

  .واالستعالء على الغري بغري حق

~��;��:�����5��6��7��8����9﴿: واألصل فيه قوله تعـاىل 

واإلمجاع، وتسمية الثاين اعتداًء مشاكلةً وإال فهو جواز لالعتداء األول، ، )١(﴾<=
  .ك إشارة إىل أنَّ العفو أوىلويف ذل

)٢ (يمة عاقلٌ أو غري عاقلٍ كمجنون أو هسواٌء قصد.  
  .ومثل النفس الطرف أو منفعة العضو. أو نفسِ غريه) ٣(
  .املال االختصاص ككلب الصيد ومثل. ريهغأو مال ) ٤(
  .أو حرمي غريه) ٥(

صـول عليـه   أن يكـون امل (فاإلضافة يف الثالثة ليست بقيد، والضابط هو 
سـواء كانـت   ) معصوماً من نفسٍ، أو طرف، أو منفعة عضوٍ، أو مالٍ، أو اختصاص
، واملال الذي فيهما للدافع أم لغريِه فله دفعه وجوباً يف غري املال واالختصاص، وجوازاً

  .بهيمة جيب الدفع عنها إذا قصد الصائل إتالفهالله روح ك
لَه روح من مالٍ أن ال  ضه، وماويشترط يف وجوب الدفع عن نفس الغري وبع

  .نفِسهعلى خياف الدافع 
  :أي ليدفع الصائل لكن يدفعه باألخف إن أمكن كما يأيت) ٦(

                                                           

  .١٩٤: البقرة )١(
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  .)١(وقَتل فال ضمان عليه
فيقدم اهلرب، فالزجر، فاالستغاثة، فالضرب باليـد، فالضـرب بالسـوط،    

  .فالضرب بالعصا، فالقطع، فالقتل
الدفع إمنا جاز للضرورة وال ضرورة يف األثقل  ويدفع باألخف فاألخف، ألنَّ

  .مع إمكان األخف
إن ترتب على االستغاثة ضـرر  . وحمل وجوب الترتيب بني الزجر واالستغاثة

وإال فـال   رأقوى من الضرر املترتب على الزجر، كأن يترتب عليها إمساك حاكم جائ
  .ترتيب بينهما

ملتأخرة مع إمكان املتقدم كـان  ومىت خالف هذا الترتيب بأن عدل إىل الرتبة ا
  .ضامناً

وإن مل ميكن الترتيب كأن التحم القتال بينهما، واشتد األمر عـن الضـبط   
سقطت مراعاة الترتيب، ولو مل جيد املصول عليه إال السيف فله الضرب به ولو كـان  

يف ترك الصائل يندفع بالسوط والعصا، ألنه حينئذ ال ميكن دفعه إال به وال يعد مقصراً 
  .استصحاب السوط والعصا

وال جيب الترتيب فيما لو كان الصائل غري حمترم كحريب ومرتد فله قتله ولـو  
  .ابتداًء لعدم حرمته

بقصاص أو دية أو كفارة، وال إمث عليه وكذلك ال يضمن قيمة البهيمة أو الرقيق ) ١(
مه فهو شهيد، ومـن  من قُتلَ دون دينه فهو شهيد، ومن قُتلَ دون د": �لقول النيب 

ووجه داللة احلديث على عدم الضمان أن احلديث دلَّ . )١("قُتلَ دون أهله فهو شهيد
  .على األمر بالقتال يف دفع الصائل، وبني األمر بالقتل والقتال والضمان منافاة

                                                           

  .وهو صحيح ،أخرجه أبو داود، والترمذي )١(
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  .)٢(ضمان ما أتلفته دابته )١(وعلى راكبِ الدابة
الراكب فيختص الضمان به دوما على األرجح  وسائقها وقائدها إال إن كانا مع) ١(

  .أن الضمان يكون أثالثاً: من الوجهني، والوجه الثاين
سواء كان إتالفها لـيالً أو   –لكن ضمان النفس على العاقلة  –من نفسٍ أو مالٍ ) ٢(

  .اراً، ألا يف يده فعليه حفظها وتعهدها، وألن فعلها منسوب إليه فجنايتها كجنايته
ر صاحبه فإن قصر كأن ل ضمان صاحب الدابة ما أتلفته دابته إذا مل يقصوحم

وضعه بطريق أو عرضه هلا فال ضمان على صاحب الدابة لتفريط مالكه فهو املضـيع  
  .ملاله

كان حاضـراً  ووكذا لو كانت الدابة وحدها وأتلفت شيئاً مع تقصري مالكه 
  .وترك دفعها ومنعها

  .العادة بإرساهلا فيه فأتلفت فال ضمان وكذا إن أرسلها يف وقت جرت
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  )١(فصل يف قتال البغاة
، وأن )٣(أن يكونوا يف منعـة : أهل البغي بثالثة شرائط )٢(ويقاتل

  .)٥(، أن يكون هلم تأويل سائغ)٤(خيرجوا عن قبضة اإلمام
مام بتأويـل  مسلمون خمالفون لإل: اًاصطالحو. هم ااوزون للحد: البغاة يف اللغة) ١(

  .باطل وهلم شوكة
  .وسمي البغاة بذلك لبغيهم وظلمهم وجماوزم للحد

وجوباً إلمجاع الصحابة عليه، وال نضمن ما تلف بسبب قتاهلم، وكذلك هـم ال  ) ٢(
يضمنون ألم أتلفوا بتأويل ألن الوقائع جرت بني السلف ومل يطلب بعضـهم مـن   

  .بعضٍ قيمة ما أتلف
ان عليهم بكافر، ألنه حيرم تسـليطه علـى املسـلمني إال    وال جيوز أن يستع

  .لضرورة بأن كثروا وأحاطوا بنا
وذلك بأن يكون هلم شوكة بقوة وعدد ومبطاعٍ فيهم، حبيث حيتاج اإلمام العادل ) ٣(

  .يف ردهم لطاعته إىل كلفة، فإن كانوا أفراداً يسهل ضبطهم فليسوا بغاةً
بلد أو قرية إما بترك اإلنقياد له، أو مبنع حـقٍ توجـه   أي عن طاعته بانفرادهم ب) ٤(

  .عليهم سواء كان احلق مالياً أو غريه كحد القصاص
  .أي حمتمل حبيث هلم شبهة يعتقدون ا جواز اخلروج عن طاعة اإلمام) ٥(
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  .على جرحيهم )٣(، وال يذفف)٢(وال يغنم ماهلم )١(وال يقتل أسريهم
���﴿: لقى سالحه منهم وأعرض عن القتال، لقول اهللا تعاىلوال مدبرهم، ومن أ) ١(

أن : أنه أمر مناديه يوم اجلمل بأن ينادي �، وملا جاء عن علي )١(﴾��������������
ال يتبع مدبر، وال يذفف على جريح، وال يقتل أسري، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومـن  

  .)٢(ألقى سالحه فهو آمن
م أحد األسرى من البغاة فال قصاص عليـه يف  وإذا قتل أحد من جيش اإلما

  .األصح وهو املعتمد لشبهة أيب حنيفة فإنه يرى قتل مدبرهم ولكن تلزمه الدية
وكذلك ال يطلق أسريهم وإن كان صبياً أو امرأة حىت تنقضي احلرب ويتفرق 

  .اجلمع
حيـرم  وال يقطع زرعهم، وأشجارهم، وال تعقر خيوهلم إال إن قاتلوا عليهـا، و ) ٢(

ال حيل مـال  : "�استعمال سالحهم وخيوهلم وغريها مما أُخذَ منهم لعموم قول النيب 
، إال يف الضرورة كأن مل جند ما ندفع به عنـا إال  )٣("امرئٍ مسلم إال بطيب نفسٍ منه

  .سالحهم ونرجع إليهم أمواهلم بعد أن نأمن منهم
  .التذفيف هو اإلسراع، وتتميم القتل وتعجيله) ٣(
  
  
  
  

                                                           

  .٩: احلجرات )١(
  .يبةأخرجه ابن أيب ش )٢(
  .أخرجه أمحد والدارقطين وأبو يعلى )٣(
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  )١(فصل يف أحكام الردة
  ...........................، )٣(اُستتيب )٢(ومن ارتد عن اإلسالم

قطع من يصح طالقُه اإلسـالم  : وشرعاً. الرجوع عن الشيء إىل غريه: الردة لغة) ١(
  .، عزماً أو قوالً أو فعالً، استهزاًء أو عناداً أو اعتقاداً)١(بكفرٍ

وال جيب تفصيل الشهادة ا، ألن خطرها عظيم فـال   بينة،والردة تثبت بال 
  .الشاهد على الشهادة ا إال على بصريةيقدم 

ولو شهدت البينة بقول كفرٍ أو فعله، فادعى املشهود عليه إكراهـاً صـدق   
  .بيمينه ولو بال قرينة ألنه مل يكذب البينة

 قرينة لتكذيبه خبالف ما لو شهدت البينة بردته وادعى اإلكراه فال يصدق بال
 قدالشهود، ألن املكره ال يكون مرتداً، فإن كانت هناك بينة كأسري بأيدي الكفار ص

  .بيمينه
أي رجع عنه، وولد املرتد إن انعقد يف اإلسالم فيحكم باسالمه تبعاً، وال يؤثر فيه ) ٢(

ن ينتسـب  وإن انعقد يف الردة وكان يف أصوله الذي. طرؤ الردة على أبويه أو أحدمها
  .إليهم مسلم فهو مسلم تبعاً له، ألن اإلسالم يعلو وال يعلى عليه

وملك املرتد موقوف فإن مات مرتداً تبني زواله من حني الردة، وإن أسـلم  
ويقضى منه ديـن   ،تبني بقاؤه ويجعل ماله عند عدلٍ وينفق منه على أوالده وزوجاته

  .لزمه قبل الردة
وجتـب  . نه رمبا كانت ردته عن شبهة فيسعى يف إزالتـها أي طُلبت منه التوبة أل) ٣(

  .استتابته يف احلال يف األصح وهو املعتمد
  

                                                           

)١( بأن يكون مكلفاً خمتاراً، ولو كان سكراناً متعدياً بسكرِه.  
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، ومل يدفن يف مقـابر  )٣(، ومل يصلَّ عليه)٢(، ومل يغسل)١(فإن تاب وإال قُتلَ
  .)٤(املسلمني

  .يف ذلك �وتكون االستتابة ثالثة أيام يمهل فيها املرتد ملا أُثر عن عمر 
والـذي  . ، ويقتل كفراً ال حداً)١("من بدلَ دينه فاقتلوه: " �وجوباً لقول النيب ) ١(

وإذا قتلـتم فأحسـنوا   : "�لقول الـنيب   ،يقتله اإلمام أو نائبه بضرب عنقه بالسيف
  .)٢("القتلة

  .ومىت تاب ترِك ولو تكرر منه ذلك
  .أي ال جيب تغسيله خلروجه عن أهلية الوجوب بالردة) ٢(

���¡��¢��﴿: أي ال جتوز الصالة عليهم لتحرميها على الكافر، كما قال تعاىل) ٣(

¦��¥��¤��£﴾)٣(.  
أي ال جيوز دفنه فيها لكفره، ويدفن يف مقابر الكفار مع أنه ال جيب دفنه أصـالً  ) ٤(

  .كاحلريب، وجيوز إغراء الكالب على جيفتهما
  
  
  
  

  

                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .٨٤: التوبة )٣(
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  تارك الصالةفصل يف حكم 
  :ربنيعلى ض )١(وتارك الصالة

  .فحكمه حكم املرتد )٢(أن يتركها غري معتقد لوجوا: أحدمها
 )٤(، فيستتاب فإن تاب)٣(أن يتركها كسالً معتقداً لوجوا: الثاين

  .)٦(، وكان حكمه حكم املسلمني)٥(وصلى وإال قُتلَ حداً
  .أي املفروضة) ١(
  .د مكلفاًألن جاحد وجوا كافر باإلمجاع، ويشرط أن يكون اجلاح) ٢(
أو بترك شرطاً أو ركناً من أركاا امع عليه، ويكون سبب تركـه التـهاون   ) ٣(

والتكاسل حىت خيرج وقتها وهو وقت العذر، فال يقتل بترك الظهـر حـىت تغـرب    
، وال يقتل بالعصر حىت تغرب الشمس كذلك، وال يقتل بترك املغرب حىت )١(الشمس

شاء حىت طلوع الفجر كذلك، وال يقتل بترك الفجر ، وال يقتل بترك الع)٢(يطلع الفجر
  .حىت تطلع الشمس

  .جتب، واملعتمد األول: أي تندب استتابته، وقيل) ٤(
  .ألنه ال يكفر بترك الصالة حىت خيرج وقتها واملقصود بالقتل محله على الصالة) ٥(
جتـب يف   أي يف الغسل والتكفني والصالة عليه والدفن، فتجب فيه األربعة كما) ٦(

  .غريه من املسلمني
  
  

                                                           

  .ألن املعذور جيمعها مع العصر )١(
  .ألن املعذور جيمعها مع العشاء )٢(
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        ))))١١١١((((كتاب اجلهادكتاب اجلهادكتاب اجلهادكتاب اجلهاد
، )٤(، والبلوغ)٣(اإلسالم: )٢(وشرائطُ وجوبِ اجلهاد سبع خصالٍ

  ................................................، )٦(، واحلرية)٥(والعقل
  :اجلهاد له حالتان) ١(

ض كفاية جهاد الطلب، وهي أن يكون الكفار يف بالدهم فاجلهاد فر: األوىل
  .على املسلمني يف كل سنة، فإذا فعله من فيه كفاية سقط احلرج عن الباقني

وهو أن يدخل الكفار بلداً من بالد املسلمني، أو ينـزلوا : جهاد الدفع: الثانية
  .قريباً منها فاجلهاد حينئذ فرض عنيٍ عليهم مبا ميكن دفعهم به

ما يف جهاد الدفع فيجـب علـى   هذه الشروط تشترط يف جهاد الطلب فقط، أ) ٢(
  .اجلميع

، فال )١(﴾H��G��F��E��D��C��B��A﴿: لقوله تعاىل) ٣(
  .جهاد على الكافر ولو كان ذمياً ألنه يدفع اجلزية لنذُب عنه ال يذُب عنا

يوم أحد وكـان عمـره    –رضي اهللا عنهما  –رد عبداهللا بن عمر  �ألن النيب ) ٤(
  .وم اخلندق وكان عمره مخس عشرة سنةأربع عشرة سنة وأجازه ي

������﴿: ولو كان سكراناً فـال جهـاد علـى جمنـون، لقولـه تعـاىل      ) ٥(

�﴾)٢(.  
الكاملة فال جهاد على الرقيق ولو كان مبعضاً، ألن الرقيق ال ميلك نفسه لكـي  ) ٦(

  .ولو أذن له سيده يف اجلهاد فال جيب عليه. يتربع ا يف سبيل اهللا
                                                           

  .١٢٣: التوبة )١(
  .٩١: التوبة )٢(
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، ومن أُسر من الكفـار  )٣(، والطاقة على القتال)٢(، والصحة)١(والذكورية
  :فعلى ضربني

  .)٤(ضرب يصري رقيقاً بنفسِ السيب وهم الصبيان والنساء
  ........، )٦(وهو الرجال البالغون )٥(وضرب ال يرق بنفس السيب

  .فال جهاد على األنثى واخلنثى لضعفهما) ١(

، بشـرط أن يكـون   )١(﴾�������﴿: تعاىلفال جهاد على املريض لقوله ) ٢(
  .املرض مينعه عن القتال والركوب

�����������������������﴿: بالبدن واملال والسالح، لقوله تعاىل) ٣(

	��
�������������������﴾)٢(.  
مؤنته ذهاباً وإياباً كما  تلزمهويشترط يف املؤنة أن تكون فاضلةً عن مؤنة من 

  .يف احلج
ق م العبيد، فإذا أخذ املسلمون عبيداً للكفار فإم يصريون عبيـداً  وكذلك يلح) ٤(

  .للمسلمني
  .وال جيوز قتل النساء والصبيان للنهي عن ذلك ويلحق م اانني واخلناثى

  .أي باالسترقاق) ٥(
األحرار العاقلون من الكفار األصليني فخرج بذلك النساء واخلنـاثى والصـبيان   ) ٦(

  .ننيوالعبيد واا
  

                                                           

  .٩١: التوبة )١(
  .٩١: التوبة )٢(
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، )٣(، واملـن )٢(، واالسـترقاق )١(القتل: واإلمام خمير فيهم بني أربعة أشياء
  .)٥(، ويفعل اإلمام ما فيه مصلحة للمسلمني)٤(اةُ باملال أو بالرجالدواملفا

٨(ر أوالدهاوصغ )٧(ماله ودمه )٦(ومن أسلم قبل األسرِ أحرز(.  
إذا كان فيه إمخـاد لشـوكة الكفـار،     هذا هو األمر األول يفعله اإلمام أو نائبه) ١(

  .وإعزاز للمسلمني، ويكون القتل بالسيف ال بالتحريق بالنار
  .أي ضرب الرق ولو وثين أو عريب ويكون حكمه كبقية الغنائم) ٢(
  .وهو اإلنعام عليهم بتخلية سبيلهم يفعل ذلك إذا كان فيه إظهاراً لإلسالم) ٣(
أو مالنا الذي حتت أيديهم أو مببادلتـهم بأسـرانا   أي مبادلة أسرى الكفار مباهلم ) ٤(

  .الذين عندهم، ومال الفدية يعد من الغنيمة
  .مرخفيت عليه حبسهم حىت يظهر له األ فإن) ٥(
  .يعين عصم) ٦(
أمرت أن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إلـه إال اهللا فـإذا قالوهـا    : "�لقوله ) ٧(

ـ . )١("اعصموا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقه  طأما من أسلم بعد األسر أحرز دمه فق
  .ومن حقها أن ماله املقدور عليه بعد األسر غنيمة" إال حبقها: "�دون ماله لقوله 

  .وإسالم اجلد يعصم أيضاً الولد الصغري وإن كان األب حياً
عن السيب وحيكم بإسالمهم تبعاً له، أما من كان بالغاً من أوالده فال يعصـمهم  ) ٨(

  .أبيهم ألم ال يتبعونه يف اإلسالم إسالم
  
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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أن يِسلم أحد : عند وجود ثالثة أسباب )١(ويحكم للصيب باإلسالم
أو يوجـد لقيطـاً يف دار    ،)٣(، أو يسبيه مسلم منفرداً عن أبويه)٢(أبويه

  .)٤(اإلسالم
وإسالم زوج قبل األسر ال يعصم زوجته من االسترقاق ولو كانت حـامالً  

أال وتوطأ حامل حىت تضع، وال حائل : "يف سبايا أوطاس �وذلك لقوله الستقالهلا، 
  ".حىت حتيض

  .سواء كان مميزاً أو غري مميزٍ) ١(
. ويلحق باألبوين األجداد واجلدات وإن مل يكونوا وارثني من جهة األب أو األم) ٢(

  .وكذلك احلمل حيكم بإسالمه بإسالم أحد أبويه الذين ينسب إليهم وإن علو
ولو كان السايب املسلم غري مكلف، ألن عليه والية وليس معه من هو أقرب إليه  )٣(

  .منه فيتبعه كاألب
أما إن سيب الصيب مع أحد أبويه فإنه ال يتبع السايب لوجود من هو أقرب إليه، 

  .وألن تبعية األصل أقوى من تبعية السايب
كم بإسالمه تبعاً للـدار، فـال   حىت وإن استلحقه كافر بال بينة بنسبه، ألنه قد ح) ٤(

  .يتغري مبجرد دعوى االستلحاق فإن استحلقه كافر ببينة تبعه يف النسبِ والكفرِ
وكذلك لو كان دار اإلسالم فيها أهل الذمة فإنه حيكم بإسالمه ظاهراً تبعـاً  

ال  تبني أنه كان كافراً أصـلياً للدار ال باطناً فلو حكى الكفر بعد بلوغه يف هذه التبعية 
  .مرتداً

وكذا لو وجِد يف دار كفار فيها مسلم ميكن كونه منه ولو كان املسلم أسرياً 
  .أو تاجراً
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  )١(فصل يف الغنيمة
هلَب٢(ومن قتلَ قتيالً أعطي س(قسم الغنيمة، وت)٣( .................  

من الغـنم   مأخوذة: وهي يف اللغة. الغنيمة مبعىن املغنومة فهي فعيلة مبعىن مفعولة) ١(
  .ما أخذه املسلمون من أهل حربٍ قهراً: وشرعاً. وهو الربح

أنـه قتـل    �، وجاء عن أيب طلحة )١("همن قتلَ قتيالً فله سلب: "�لقول النيب ) ٢(
  .)٢(عشرين قتيالً وأخذ سلبهم

فال يخمس السلب على املشهور بل خيتص به القاتل حىت لو أعرض عنـه مل  
ألصح، كلَّ ذلك ألنه خاطر بنفِسه حال احلرب وكفى املسلمني يسقط حقه منه على ا

شر هذا الكافر بقتله له أو بأن يفقأ عينيه أو يقطع يديه أو رجليه فالقتل ليس قيداً، ألن 
خبالف ما لو قتله وهو أسري أو نائم أو قتله بعد ازام الكفار فال . املدار هو إزاله املنعة

  .رماه من حصن أو صف املسلمنيسلب له وكذلك ال سلب إن 
. جيب تقسيمها واألفضل أن تقسم بدار احلرب إن طلبوها ولو بلسـان احلـال  ) ٣(

  .وتقسم بعد إخراج السلب ومؤن النقل والتحميل
وجيوز التبسط يف الغنيمة بدار احلرب ويف أثناء العودة منها مبا يعتـاد أكلـه   

اإلمـام بقدر احلاجة ملا جاء عن ابن عمر  أغنياء وإن مل يأذن هلم واعموماً ولـو كان
كنا نصيب يف مغازينا العسل والعنـب فنأكلـه وال   : (أنه قال –رضي اهللا عنهما  –

  .)٣( )نرفعه
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه أبو داود )٢(
  .أخرجه البخاري )٣(
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، )٢(ملن شهد الوقعـة  )١(فيعطى أربعة أمخاسها: بعد ذلك على مخسة أمخاس
  .)٥(سهم )٤(ثالثة أسهمٍ، وللراجل )٣(للفارسِ

اإلسـالم،  : )٦(ستكملت فيه مخـس شـرائط  وال يسهم إال ملن ا
  .والبلوغ، والعقل، واحلرية، والذكورية

  .من عقار مملوك أو منقول، أما األرض املوات فال متلك هلم وال تعطى هلم) ١(
  .وال يعطون ذلك إال بإذن اإلمام أو نائبه أو أمري اجليش

للجهاد وذلـك يف أحـد   بنية القتال فال يعطى املُرجف واألجري املسلم املستأجر ) ٢(
  .الوجهني

أما املستأجر لغري اجلهاد كاملستأجر لسياسة الدواب وحفظ األمتعة وحنو ذلك 
  .)١(وكذلك يستحق اجلاسوس والكمني. يسهم له إذا قاتل

وأما مـن  . للقتال عليه سواء قاتل أم مل يقاتل )٢(وهو من حضر القتال بفرسٍ مهيأ) ٣(
لٍ فال يسهم لشيٍء منها ألا ال تصلح للحرب كصالحية قاتل على بعري أو محار أو بغ

  .اخليل
  .وهو املاشي على رجليه) ٤(
  .)٣(أعطى للراجل سهماً �واحد، ملا جاء ألن النيب ) ٥(
  .بل ست شرائط، والسادس هو الصحة، فإن كان زمناً فإنه يرضخ له) ٦(
  
  

                                                           

  .وهو من يتخفى يف مكمن ليحرس القوم من هجوم العدو )١(
  .فال يسهم لفرس ال نفع فيه كهرم وكسري )٢(
  .أخرجه البيهقي وهو صحيح )٣(
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  .)١(فإن اختل شرطٌ من ذلك رضخ له ومل يسهم
يصـرف   ����سهم لرسول اهللا : خلُمس على مخسة أسهمويقسم ا

بنو هاشم، وبنو عبـداملطلب،  : بعده للمصاحل، وسهم لذوي القُرىب وهم
  .، وسهم للمساكني، وسهم ألبناء السبيل)٢(وسهم لليتامى

شيٌء دون سهم، جيتهـد  : وشرعاً. العطاء القليل ولو من غري الغنيمة: الرضخ لغة) ١(
ويأخذ الرضخ مـن األربعـة   . ه حبسب رأيه لكن ال يبلغ سهم الراجلاإلمام يف قدر

  .األمخاس على املعتمد ال من أصل الغنيمة
ويشترط مع اليتم الفقر، ألن لفظ اليتيم يشعر بذلك، وألن اعتناءه مباله أوىل باملنع ) ٢(

  .من اعتنائه مبال أبيه
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  )١(فصل يف قَسم الفيء
على من يصرف  )٣(يصرف مخسه: )٢(ء على مخسٍويقسم مالُ الفي

  ................. )٥(، ويعطى أربعةُ أمخاسه للمقاتلة)٤(عليه خمس الغنيمة
حصل للمسلمني من كفار بال  )١(مالٌ أو اختصاص: وشرعاً. الرجوع: الفيء لغة) ١(

  .)٢(قتال وال إجياف خيلٍ وال إبل

��z��y��x}��|��﴿: كالغنيمة، لقوله تعـاىل أي على مخسة أمخاسٍ متساوية ) ٢(

�}���~����	������
�����������������������������������������������

جبـامع أن   )٥(على املقيد)٤(فيخمس الفيء محالً للمطلق. )٣(﴾����������
  .كالً منهما مال راجع من الكفار إىل املسلمني وإن اختلف السبب بالقتال وعدمه

  .وجوباً) ٣(
  .وقد تقدم بيام) ٤(
يشترط و. هم اجلُند الذين عينهم اإلمام للجهاد، وأثبت أمساءهم يف ديوان اجلُندو) ٥(

  .اإلسالم، والتكليف، واحلرية، والصحة: إلعطائهم أربعة شروط
ويفرق اإلمام عليهم األربعة األمخاس على قدر حاجتهم فيعطى كفايته ليفرغ 

  .للجهاد
  

                                                           

  .ع، أو مخر حمترمةمثل كلب ينف )١(
  .اإلجياف هو اإلسراع، ويلحق باخليل واإلبل حنومها من سفن وسيارات ورجالة ألن القتال يكون عليها غالباً )٢(
  .٧: احلشر )٣(
  .وهي آية الفيء )٤(
  .وهي آية الغنيمة )٥(
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  .)١(ويف مصاحل املسلمني
وجيوز لإلمام أن يصرف الفاضل عن حاجة اجلند يف إصالح احلصـون والثغـور   ) ١(

  .وشراء السالح واخليل على القول الصحيح املعتمد
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  )١(فصل يف اجلزية
البلـوغ، واحلريـة،   : وشرائط وجوب اجلزية مخـس خصـال  

  .)٢(ابوالذكورية، وأن يكون من أهل الكتاب، أو ممن له شبهة كت
، ويؤخذُ من متوسـط احلـال   )٣(دينار يف كلِّ حولٍ: وأقلُّ اجلزية

  .)٤(أربعة دنانري: ديناران، ومن املوسر
  .)٥(وجيوز أن يشترط عليهم الضيافة فضالً عن مقدار اجلزية

مال يلتزمه كـافر خمصـوص   : وشرعاً. اسم خلراج جمهول على الذمة: اجلزية لغة) ١(
  .بعقد خمصوص

  .عاقد، ومعقود له، ومكان، ومالٌ، وصيغة: ا مخسة أركانواجلزية هل
  .وهذه الشروط قد تقدم الكالم عليها) ٢(
على كلِّ كافرٍ بالشروط السابقة سواء كان غنياً أم فقـرياً بقطـع النظـر عـن     ) ٣(

ملا أرسل معاذاً إىل اليمن أمره أن يأخذ من كلِّ حـاملٍ   �ملا جاء أن النيب  )١(املماكسة
وهذا يف حال القوة، وجيوز أخذ أقل من ذلـك يف حـال   . )٢(اً أو عدلُه معافريادينار

  .الضعف
ومىت عقدت اجلزية بدينارين أو أكثر مل جيز النقص عنه، ومىت عقدت بـدينار ال  ) ٤(

  .جتوز الزيادة عليه
  يسن لإلمام إذا صاحل الكفار يف بالدهم أو يف بالد اإلسالم إذا كانوا متوسطني أو) ٥(

                                                           

لذلك، فمىت أمكنـه أن   ويسن لإلمام إن مل يعلم ومل يظن إجابتهم مما كستهم، وجتب إن علم أو ظن إجابتهم )١(
  .يعقد بأكثر فيجب عليه إال ملصلحة

  .أخرجه الترمذي )٢(
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، وأن )١(أو يؤدوا اجلزية عن يد: ويتضمن عقد اجلزية أربعة أشياء
، )٣(، وأن ال يذكروا دين اإلسالم إال خبري)٢(جترى عليهم أحكام اإلسالم

  .)٤(وأن ال يفعلوا ما فيه ضرر على املسلمني
  .........................................، )٥(سِ الغياربويؤمر بل
ثة أيام فأقل ملن مير م من املسلمني ااهدين وغريهم، ملا جـاء أن  أغنياء الضيافة ثال

صاحل أهل أيلة على ثالث مئة دينار، وكانوا ثالث مئة رجـل، وعلى ضيافة  �النيب 
  .�، وكذلك فعل عمر )١(من مـر م من املسلمني

ـ ) ١( هم أي عن ذلة وصغار، وأشد الصغار إجراء أحكام اإلسالم عليهم، وتؤخذ من
  .برفق كسائر الدين كما قال اجلمهور

اليت يعتقدوا دون اليت ال يعتقدوا كشرب اخلمر ونكاح اوس للمحارم فـال  ) ٢(
  .نتعرض هلم يف ذلك

  .وكذلك يضمنون ما يتلفونه ونضمن ما نتلفه هلم من نفسٍ ومال لعصمتهم
العهد بـذلك   نتقضوافإن ذكروه بشر كأن سبوه أو سبوا اهللا أو القرآن عزروا، ) ٣(

  .، وإال فالإن شرطنا عليهم انتقاضه بذلك
  .إن اهللا ثالث ثالثة، فإن أظهروه عزروا: وكذلك مينعون من إظهار قوهلم

اجلاسوس فإن فعلوا انتقض عهدهم بـذلك ومل يشـترط    وامثل أن حيموا أو يأو) ٤(
  .انتقاضه بذلك

صاحلهم على تغـيري   �بن اخلطاب وهو ما يتميزون به عن املسلمني، ألن عمر ) ٥(
  مع اليهود لقلتهم وعدم اختالطهــم �زيهم مبحضرٍ من الصحابة، ومل يفعله النيب 

                                                           

  .أخرجه البيهقي مرسالً )١(
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  .، ويلجؤن إىل أضيق الطريق)٢(، ومينعون من ركوب اخليل)١(وشد الزنار
باملسلمني فلما كثروا يف زمن الصحابة وخافوا التباسـهم باملسـلمني احتـاجوا إىل    

  .متييزهم
وهو خيط غليظٌ يشد به الوسط فوق الثياب إذا كان رجـالً، وحتـت اإلزار إن   ) ١(

  .امرأة تكان
  .املنع خاص بالذكور، وأما النساء والصبيان فال مينعون) ٢(
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        ))))١١١١((((كتاب الصيد والذبائحكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيد والذبائحكتاب الصيد والذبائح
  ...................، )٢(يف حلقه ولُبتهفذكاته وما قُدر على ذكاته 

  .الصيد هو املصيد، والذبائح مجع ذبيحة مبعىن مذبوحة) ١(
  .ذبح، وذابح، وذبيح، وآلةٌ: والذبح له أربعة أركان

  :والذبح يشمل النحر وقتل غري املقدور عليه، ألن الصيد له حالتان
  .أن يكون مقدوراً عليه، وهذا جيب ذحبه: األوىل
يف أي موضع بشرط قصد عني أن يكون غري مقدوراً عليه، وهذا يقتل : الثانية

الذبيحة أو اجلنس ولو ظنه حجراً أو حيواناً ال يؤكل فبان أنه حيوان مأكول أو رمـى  
سرباً من الظباء مثالً فأصاب واحدةً منه أو قصد واحدة منه فأصاب غريهـا فيحـل   

خبالف ما لو استرسلت اجلارحة بنفسها فقتلـت  . املذبوح يف مجيع ذلك لصحة قصده
إن أغراها صاحبها بعد استرساهلا وزاد عدوها أو أرسل سهماً ال للصيد وإمنـا  صيداً و

لغرضٍ ما أو اختبار لقوته فقتل صيداً أو أرسل سهمه راجياً صيداً فأصابه فال حيـل يف  
  .مجيع ذلك لعدم القصد املعترب

والذبح يف احللق مندوب فيما قصـر  . ويكفي الذبح يف غريهاوهي أسفل العنق، ) ٢(
نه كبقرٍ وغنم وخيلٍ، ويف اللُّبة مندوب فيما طال عنقه كإبلٍ ألنه أسـهل لطلـوع   ع

  .روحها وجيوز عكسه بال كراهة وهو خالف األوىل
ويسن كون البقر مضطجعاً على جنبه األيسر ألنه أسهل على الذابح يف أخذه 

بـال شـد   السكني وإمساكه الرأس باليسار مشدوداً قوائمه غري رجله اليمىن فتتـرك  
  .لتستريح بتحريكها
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  .حيث قُدر عليه )٢(فذكاته عقره )١(وما مل يقدر على ذكاته
  .................................: )٣(وكمال الذكاة أربعةُ أشياء

إن اهللا كتب اإلحسان علـى  : "�ويسن للذابح أن يحد شفرته لقول النيب 
وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبـة، وليحـد أحـدكم    كلِّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، 

  .)١("شفرته
وحشياً كان أو إنسياً كجمل أو جدي نفر شارداً ومل يتيسر حلوقـاً حـاالً، وإن   ) ١(

ومثله ما لو تردى يف بئر ومل يقدر على ذكاته، وذلك . كان لو صرب سكن وقدر عليه
رماه رجل بسهم فحبسـه  فل فند منها بعري ومل يكن معهم خي )٢(أصاب باً �ألنه 

إن هلذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعـل منـها   : "�، فقال رسول اهللا )٣(اهللا
  .)٤("هكذا فافعلوا به مثل ذلك

أي جبرحٍ مزهق للروح يف أي موضع كان، مث يطلبه فإن أدركه وبه حياة مستقرة ) ٢(
  .ذحبه

مها قطع احللقوم واملريء، ومهـا  أي حبصول أربعة أشياء، شيئان منها واجبان، و) ٣(
شرطٌ يف حلِّ املذبوح سواء كان من حتت اجلوزة املعروفة أو من فوقها لكن بشرط أن 
تبقى منها تدويرة متصلة بأصل العنق فلو مل تبق التدويرة مل حيل املذبوح، ألن ذلك ال 

  .يسمى ذحباً بل مزعاً
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
  .أي غنيمة )٢(
  .أي مات )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
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قطـع  : زئ منها شـيئان ، وا)٣(، والودجني)٢(، واملريء)١(قطع احللقوم
  .)٤(احللقوم واملريء

من السباع ومن جوارح  )٦(بكلِّ جارحة معلَّمة )٥(وجيوز االصطياد
  ................................................................ الطري،

  .وهو جمرى النفس دخوالً وخروجاً) ١(
احللقوم واملريء دفعة واحدة ال ويقطع . وهو جمرى الطعام والشراب حتت احللقوم) ٢(

يف دفعتني، فإن قطعهما يف دفعتني ومل توجد حياة مستقرة عند الدفعة الثانية مل حتـل  
الذبيحة وهذا إذا كان الفاصل طويالً، أما إذا كان قصرياً مثل إن رفـع السـكني مث   

ح، ألن أعادها فوراً أو ألقاها وأخذ غريها فوراً، أو سقطت منه وتناوهلا حـل املـذبو  
  .مجيع املرات عند عدم طول الفصل كاملرة الواحدة

  .تثنية ودج وهو الوريد، ومها عرقان يف صفحيت العنق حميطان باحللقوم) ٣(
ولو قطع الرأس كلّه كفى . أي الذي يكفي يف التذكية وحل الذبيحة هذان فقط) ٤(

  .يف حلِّ الذبيحة، وإن حرم للتعذيب، واملعتمد عند الرملي الكراهة


	�������������﴿: لقوله تعاىل) ٥(���١(﴾���(.  
  .)٢(ولو قتلته بثقلها عليه أو صدمتها له جبدار وحنوه) ٦(
  

                                                           

  .٦: املائدة )١(
. يقتـل إال جرحـاً  ﴾، وألنه يندر تعليمه بأن ال �����������﴿: وهو الصحيح لعموم قوله تعاىل )٢(

ما أر الدم، وذكر اسم اهللا عليـه  : "�ثقله، وألن اهللا حرم املوقوذة، ولقوله بحيرم ألنه كاملعراض إذا قتل : وقيل
  .أخرجه البخاري ومسلم". فكل
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أن تكون إذا أُرسلت استرسلت، وإذا زجرت : )١(وشرائط تعليمها أربعةٌ
  .....................، )٣(، وإذا قتلت صيداً مل تأكل منه شيئاً)٢(انزجرت

ويشـترط يف  . والتعبري باجلارحة لكونه الغالب يكون بهفال يشترط اجلرح، 
، فإن أدركه وفيه حياة مسـتقرة  )١(حلِّ صيد اجلارحة أن ال يدركه وفيه حياة مستقرة

  .فالبد من التذكية
أن مجيع هذه الشروط معترب يف كل جارحـة   –رمحه اهللا  –ظاهر كالم املصنف ) ١(

كما نقلـه البلقـيين ومل    –رمحه اهللا  –افعي من السبع أو الطري وهو ما نص عليه الش
. خيالفه أحد من األصحاب لكن املعتمد أن هذه الشروط خاصةٌ جبارحة السباع فقـط 

سترسال بإرساله ابتداء، وترك األكـل مـن   رحة الطري فال يشترط فيها إال اإلأما جا
يف الصيد، وتكرر ذلك منها دون االنزجار بزجره ألـا إذا أُرسـلت فـال مطمـع     

  .انزجارها بالزجر بعد إرساهلا على ما اعتمده الرملي
إذا أمرت الكلب فـأمتر، وإذا  : –رمحه اهللا  –، لذلك قال الشافعي )٢(أي وقفت) ٢(

  .يته فانتهى فهو مكلَّب أي معلَّم
)٣ (هألنه ال يقصـد للصـائد    ،ال من حلمه وجلده وحنومها خبالف الدم فال أثر للعق

: قـال  �أن الـنيب   �نتفه للريش والشعر، حلديث عدي بن حامت كتناوله للفرث و
  .)٣("فإن أكل فال تأكل، فإين أخاف أن يكون إمنا أمسك على نفسه"
  

                                                           

 وحركة املذبوح هي اليت ال يبقى معها .وهي اليت يكون معها إبصار باختيار، ونطق باختيار، وحركة اختيارية )١(
  .إبصار باختيار، وال نطق باختيار، وال حركة اختيارية بل يكون معها إبصار ونطق وحركة اضطرارية

  .هذا الشرط خاص باجلوارح من السباع كما تقدم )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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  .)١(وأن يتكرر ذلك منها
فإذا عدمت أحد الشروط مل حيل ما أخذتـه إال أن يـدرك حيـاً    

  .)٢(فيذكّى
، وحتلُّ ذكـاة  )٤(لظُّفرإال بالسن وا )٣(وجتوز الذكاة بكلِّ ما جيرح

   ،)٥(كل مسلم وكتايب
  .الشروط الثالثة السابقة حبيث يغلب على ظن أهل اخلربة تأدا) ١(
  .اجلارحة) ٢(
ما أر الدم فكُـل لـيس السـن والظُفـر،     : "حلديث رافع بن خديج مرفوعاً) ٣(

  .)٤(")٣(، وأما الظفر فمدى احلبشة)٢(، أما السن فعظم)١(وسأحدثكم عن ذلك
فمما سبق يتبني أن ما مـات  . والذبح يكون مبحدد، ألنه أسرع يف زهوق الروح) ٤(

مبثقلٍ كبندق الرصاص والطني وسهم بال نصل ولو كان حمدداً تغليباً للمحرم، ومثـل  
ذلك ما لو أصابه السهم مث وقع على طرف جبلٍ مث سقط منه وفيه حياة مسـتقرة مث  

قوط منه، ومثل ذلك ما لو مات حببال شبكة منصوبة مات فال حيل ألنه إمنا مات بالس
  .فإا ختنقه

  .)٥(﴾°��±����³��²´����﴿: لقوله تعاىل) ٥(

                                                           

  .يعين عن علّة ذلك النهي )١(
جس بالدم ألا زاد إخواننا من نلئال تت: يلوقد يتكم عن الذبح به من قبل، كما قال العز بن عبدالسالم، وق )٢(

  .اجلن
  .وهو قوم كفار، وقد ينا عن التشبه م )٣(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٤(
  .٥: املائدة )٥(
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إال أن يوجد  )٢(، وذكاة اجلنني بذكاة أمه)١(وال حتل ذكاة جموسي وال وثين
املُنتفع ا يف  )٥(، إال الشعور)٤(فيذكى، وما قُطع من حي فهو ميتةٌ )٣(حياً

  .واملالبس وغريها املفارِش
  .حنومها ممن ال كتاب له كعابد الشمس والبقر والنارو) ١(
سواء كانت ذكاا بذحبها أو إرسال سهم أو جارحة إليها ألا تابع هلـا، ألنـه   ) ٢(

جزٌء من أجزائها، وألنه لو مل حيل بذكاة أمه حلرم ذحبها مع ظهور احلمل كما ال تقتل 
  .احلامل قوداً

  .وجد ميتاً أو حياً حياةً غري مستقرةوهذا كله إذا 
حياة مستقرة بعد متام خروجه من بطن أمه، فلو أخرج رأسه وفيه حياة مسـتقرة  ) ٣(

  .مث ذحبت أمه فمات قبل متام خروجه حلّ، ألن خروج بعضه كعدم خروجه
ـ واملراد أنه كميت. )١("ما قطع من حي فهو ميت: "�لقول النيب ) ٤( ه يف الطهـارة  ت

  .سة، فما قطع من حوت وجراد فهو طاهر، وما قطع من محار وذئب فهو جنسوالنجا
ومثله الصوف والوبر والريش وإن كان ملقى يف املزابل وحنوها نظـراً لألصـل   ) ٥(

��W��V��U��T��S﴿: والغالب أنه مذكّى كما قـال تعـاىل  

Z����Y��X﴾)٢(.  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه الترمذي )١(
  .٨٠: النحل )٢(
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  )١(فصل يف األطعمة
إال ما ورد الشـرع   )٣(هو حاللٌف )٢(وكلُّ حيوان استطابته العرب

  ...........................................................، )٤(بتحرميه
  .األطعمة مجع طعام مبعىن مطعوم، كشراب ومشروب) ١(
أي عدوه طيباً ويعرف ذلك خبرب عدلني منهم، وجه اعتبار العرب دون غريهـم  ) ٢(

طبون بالقرآن عند نزوله، وألن الدين عـريب نـزل   ألم أوىل الناس بذلك ألم املخا
بلسام واملرجع إليهم يف كل زمان ومكان فيما مل يسبق فيه كالم ملن قبلهم ممن كان 

  .فمن بعدهم �يف عهده 
وإن اختلفوا يف استطابته اتبـع األكثـر، فـإن اسـتووا فقـريش ألـم       

وال فإن اختلفـت قـريش    –أصلهم ومرجعهم  –رب ــب العــــــقط
  .ترجيح أو شكوا اعترب بأقرب احليوان به شبهاً وطبعاً مث طعماً مث صورة ذا الترتيب

��v��u﴿: ألن اهللا علَّق احلل بالطيبات والتحرمي باخلبائث، كما قال تعاىل) ٣(

z���y��x��w﴾)١(.  
  :هذا استثناء من القاعدة السابقة، ومما ورد الشرع بتحرميه) ٤(

 .عكل ذي نابٍ من السبا .١

 .كل ذي خملبٍ من الطري .٢

 .احلمار األهلي .٣

كل ما ندب قتله كاحلية والعقرب والغراب واحلدأة والفأر والكلب العقـور   .٤
 .والربغوث والزنبور والبق

                                                           

  .١٥٧: األعراف )١(
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  .)١(وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إال ما ورد الشرع بإباحته
له  وحيرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، وحيرم من الطيور ما

  .)٢(مخلَب قوي جيرح به
٤(يف املخمصة )٣(وحيل للمضطر( مةاحملر أن يأكل من امليتة)٥( .....  

  .الضبع، والضب، واخليل: ومما ورد الشرع بإباحته) ١(
ى عن أكل كلِّ ذي نابٍ من السباع، وكـل ذي خملـبٍ مـن     �ألن النيب ) ٢(

  .)١(الطري

@�����������������?��﴿: يف هالك نفسه، وقد قال تعـاىل  بل جيب عليه، ألن تاركه ساعٍ) ٣(

AB������C��D﴾)وقال)٢ ، :﴿q��p���������o��n��m���lk��j��i��h� �  ��i��h
q��p���������o��n��m���lk��j﴾)٣(.  
  .واملضطر هو من أصابته الضرورة

شرع يف بيان ما يؤكل يف حال االضطرار، بعدما بين  –رمحه اهللا  –فاملصنف 
  .ما يؤكل يف حال االختيار

  .وهي اجلوع الشديد) ٤(
إال إن كان عاصياً بسفره فليس له األكل حىت يتوب، ألن األكـل مـن امليتـة    ) ٥(

  .رخصة، والرخص ال تنال باملعاصي
  

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .١٩٥: البقرة )٢(
  .٢٩: النساء )٣(
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به رمقَه ١(ما يسد(.  
الكبـد  : ودمـان حـالالن  . واجلراد )٢(السمك: وميتان حالالن

  .)٣(والطحالُ
وال جيوز للمضطر إن . بقية الروح، واألول أظهر: ي يسد بقية القوة، وقيلأي الذ) ١(

توقع طعاماً حالالً يف مكان قريب أن يأكل غري ما يسد رمقه الندفاع الضرورة به مع 

، أي غري مائـلٍ  )١(﴾}��|��{~﴿: ترقب وجود احلالل بعده، لقوله تعاىل
  .لشبع

  .ل إىل احلاللوجيوز له التزود من احملرم ولو رجا الوصو
وهو ما ال يعيش إال يف البحر ويكون عيشه يف الرب عيش مذبوحٍ، ولو كان على ) ٢(

  .غري صورة السمك مثل صورة الكلب
 –عقـرب البحـر    –وحيرم ما يعيش يف الرب والبحر كالضفدع والسرطان 

  .واحلية والسناس والتمساح والسلحفاة خلبث حلمها
  .، والناس يضموا وهو حلنالطحال بكسر الطاء ال غري) ٣(
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣: املائدة )١(
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  )١(فصل يف األضحية
  .....................................، )٢(واألضحية سنة مؤكدة

  .بضم اهلمزة يف األشهر، وتكسر أيضاً، والياء خمففة ومشددة) ١(
  .ومسيت بأول زمان فعلها وهي الضحى، وهي مشتقه من الضحوة

إلبل أو البقر أو الغنم يوم عيد النحر وأيام هي اسم ملا يذبح من ا: اًواصطالح
  .التشريق تقرباً هللا تعاىل

��z﴿: وشرعت يف السنة الثانية من اهلجرة، واألصل فيها قولـه تعـاىل  

ضـحى بكبشـني أملحـني     �أن النيب  �، وما جاء عن أنس )١(﴾}��|
  .)٢(أقرنني

��p��o��n﴿: واألضحية خاصة ببهيمة األنعام، لقولـه تعـاىل  
�r��q�{z��y��x��w��v��u��t���s﴾)٣(.  

واملستطيع هو من يقدر عليها فاضـلةً  . يف حق املسلم البالغ العاقل احلر املستطيع) ٢(
عن حاجته وحاجة من ميونه يوم العيد وأيام التشريق، ألن هذا هو وقتها نظري ذلـك  

  .زكاة الفطر
ك وع، ألم اختلفوا يف وجوا، لـذل ــدقة التطـــوهي أفضل من ص

  .)٤(ال أرخص يف تركها ملن قدر عليها: –رمحه اهللا  –قال الشافعي 

                                                           

  .٢: الكوثر )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .٣٤: احلج )٣(
  .يقصد الكراهة )٤(
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  .)١(وجيزئ فيها اجلذع من الضأن، والثين من املعز، واإلبل والبقر
: �حديثاً يف بيان فضلها، قال رسول اهللا  –رضي اهللا عنها  –وروت عائشة 

الدم، إا لتأيت يوم  ما عمل ابن آدم يوم النحر من عملٍ أحب إىل اهللا تعاىل من إراقة"
القيامة بقروا وأظالفها وإن الدم ليقع من اهللا مبكان قبل أن يقع من األرض فطيبوا ا 

  .)١("نفساً
ويسن ملن أراد أن يضحي أن ال يزيل شعره وظفره يف عشر ذي احلجة حـىت  

إذا رأيتم هالل ذي احلجة وأراد أحـدكم أن يضـحي   : "قال �يضحي، ألن النيب 
  .)٢("مسك عن شعرِه وأظفارِهفلي

وأن يأكل إن  ،�ويسن للمضحي أن يذحبها بنفسه إن أحسن كما فعل النيب 
رضـي   –قال لفاطمة  �مل يحسن الذبح، وكذلك يسن إشهادها، ملا روي أن النيب 

  .)٣(قومي إىل أضحيتك فأشهديها –اهللا عنها 
  :ة وهي أربعةهنا شروط األضحي –رمحه اهللا  –ذكر املصنف ) ١(

 .أن تكون من يمة األنعام .١

بلوغ السن بأن تكون جذعة من الضأن أو تبلغ سنة، وأما البقر واملعز سنتني،  .٢
  .واإلبل مخس سنني

قبل متـام   )٤(واجلذعة من الضأن هو ما أمت سنة ودخل يف الثانية، ولو أجذع
  .)٥("ضحوا باجلذعة من الضأن: "�السنة أجزأ لعموم قول النيب 

                                                           

  .أخرجه الترمذي )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .أخرجه احلاكم )٣(
  .أي سقطت أسنانه األمامية )٤(
  .أخرجه أمحد وابن ماجة )٥(
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، والشـاةُ عنـد   )٢(عن سبعة، والبقرةُ عن سبعة )١(زئ البدنةوجت
واحد.  

  .............................................. )٣(وأربع ال جتزئ
ال تـذحبوا  : "�لقول النيب  ،والثين من املعز واإلبل والبقر جيزئ يف األضحية

  .واألمر للندب. )١("إال مسنة إال أن يعسر عليكم فاذحبوا جذعة من الضأن
والثين من املعز والبقر ما أمت سنتني ودخل يف الثالثة، وأما الثين من اإلبل فمـا  

  .أمت مخس سنني
 .عدم العيب الذي ينقص املأكول، وسيأيت معنا بيانه .٣

  .النية عند الذبح .٤
  .ومسيت بدنة التساع بداذكراً كان أم أنثى، البعري من اإلبل ) ١(
ا يف تعيني النية فمنهم من يريدها أضحية ومنهم هدياً ومنـهم  وجتزئ ولو اختلفو) ٢(

عقيقة، ولو أراد بعضهم األكل أو البيع ولو كان أحدهم ذمياً مل يقدح وهلـم قسـمة   
  .اللحم ألا قسمة إفراز على األصح وللجزار بيع حصته

وال جيوز للمضحي أن يضحي عن غريه بغري إذنه ولو كان ميتاً إال إذا ضحى 
  .هل بيته أو الويل من ماله عن موليه أو اإلمام من بيت مال املسلمنيعن أ

ى، ــدد لكان أولــــالع –رمحه اهللا  –ف ـــر املصنــولو مل يذك) ٣(
العميـاء ألنـه أوىل مـن     –رمحه اهللا  –ى ما ذكره ـــــزاد علـــألنه ي

  عى وال ترعى، وكذلك العوراء، وكذلك اهليماء وهي اليت يصيبها اهليام فتهيم يف املر
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

......................................................................  
انونة وهي اليت تدور يف األرض وال ترعى، وكذلك اجلرباء وإن كان جرا يسـرياً  

  أربع: "�لقول النيب . ألنه يفسد اللحم وكذلك احلامل
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، املريضـة  )٣(، العرجاء البين عرجها)٢(العوراء البين عورها )١(يف الضحايا
  .زال، والعجفاء اليت ذهب مخها من اهلُ)٤(البين مرضها

٦(ومكسور القرن )٥(وجيزئ اخلصي(مقطوعةُ األذن جزئوال ت ،)٧(  
العوراء البين عورها، واملريضة البني مرضها، والعرجاء الـبني  : ال جتزئ يف األضاحي

  .)١("تنقي عرجها، والعجفاء اليت ال
ألنه جيب على املضحي أن يضحي بسليمة ما مل يلتزمها معيبة فإن التزمها معيبـة  ) ١(

. هللا علي أن أضحى ذه، أو جعلت هذه أضحية وكانت عوراء أو عرجاء: كأن قال
  .أجزأت ووجب ذحبها وصرفها يف مصارف األضحية

  .وهي اليت ال ترى بأحد عينيها) ٢(
  .احبها إىل املرعى وتتخلَّف عنهنحبيث تسبقها صو) ٣(
  .حبيث تكون بسببه هزيلة، ويفسد حلمها) ٤(
، وقد اتفق األصـحاب إال  –خصيني  –ضحى بكبشني موجوءين  �ألن النيب ) ٥(

ابن املنذر على جواز خصاء املأكول يف صغره لطيب حلمه يف زمن معتدل خبالف غري 
  .املأكول فإنه حيرم

ب الكسر ألن القرن ال يتعلق به غرض فال يضـر فقـده   وإن خرج منه الدم بسب) ٦(
ضحى بكبشني أقـرنني، وألنـه    �خلقة، لكن ذات القرن أوىل من غريها ألن النيب 
  .يف اموع –رمحه اهللا  –أحسن منظراً من غريه بل يكره كما قال النووي 

. سواء كانت مقطوعة كل األذن أو جزٍء يسري، وال جتزئ لذهاب جزٍء مـأكول ) ٧(
  .وكذلك من خلقة بال أذن أو مقطوعة جزٍء منها

                                                           

  .أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة )١(
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  .)١(والذنب
صالة العيد إىل غروب الشمس من آخر  )٢(ووقت الذبح من وقت

  .)٣(أيام التشريق
  .............، )٦(التسمية: )٥(مخسة أشياء )٤(ويستحب عند الذبح

. ضرع أو إليـة ولو بعضه خبالف املخلوقة بال ذنب فإا جتزئ مثل املخلوقة بال ) ١(
  .والفرق بني هذه األعضاء واألذن هو أن األذن عضو الزم لكل حيوان

ويدخل وقت الذبح من مضي قدر ركعيت العيد وخطبتيه بأخف ما يمكن بعـد  ) ٢(
طلوع الشمس يوم العيد، واألفضل تأخريها إىل ارتفاع الشمس قدر رمح خروجاً من 

  .اخلالف
قال رسول : أنه قال �، ملا جاء عن أنس فمن ذبح قبل ذلك مل يقع أضحية

من ذبـح بعـد   : )٢(ويف رواية. )١(من كان ذبح قبل الصالة فليعد: يوم النحر �اهللا 
  .الصالة فقد متَّ نسكَه وأصاب سنة املسلمني

أي ويستمر وقت ذبح األضحية وعليه تكون مدة الذبح أربعة أيام يوم العيد وأيام ) ٣(
  .التشريق الثالثة

  .سواء كان سيذبح أضحيةً أو عقيقةً أو غري ذلك )٤(
  .بل أكثر من ذلك) ٥(

�����t����s��r��q��p﴿: ويكره تركها، وأجاب الشافعية عن قول اهللا تعـاىل) ٦( �

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .عند البخاري )٢(
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، )٢(، واسـتقبال القبلـة بالذبيحـة   )١(����والصالة على الـنيب  
  .، والدعاء بالقبول)٣(والتكبري

  ........................................... )٤(وال يأكل املُضحي
w��v����u﴾)بأن املراد مما مل يذكر اسم اهللا عليه بأن ذكر اسم غـريه عليـه   )١ ،

¡�����﴿: كما قـال تعـاىل   ،لغري اهللا ل بههأي أُ، )٢(﴾zy��x﴿: بدليل قوله تعاىل

§¦��¥��¤��£��¢﴾)٣(.  
هم باسـم  ويدل لذلك أيضاً سبب نزول اآلية وهو أم كانوا يذحبون ذبائح

  .آهلتهم مث يأكلوا فنـزلت اآلية ياً هلم عن ذلك خبالف ما مل يسم أصالً فيحل
  .بسم اهللا الرمحن الرحيم: بسم اهللا، واألكمل: وصفة التسمية أن يقول الذابح

  .ويكره تركها) ١(
  .ويستقبلها الذابح أيضاً) ٢(
  .لو مرةً واحدة) ٣(

حتديد الشـفرة يف غـري    –رمحه اهللا  –ومن السنن اليت مل يذكرها املصنف 
  مقابلتها، وإمرارها والتحامل عليها ذهاباً وإياباً، وإضجاعها على شقها األيسر وشـد

  .قوامها الثالث غري الرجل اليمىن، وعقل اإلبل
وكذلك من تلزمه نفقته ال جيوز هلم أن يأكلوا شيئاً من األضحية املنـذورة فـإن   ) ٤(

  .غرموه أكلوا

                                                           

  .١٢١: األنعام )١(
  .١٢١: األنعام )٢(
  .١٤٥: األنعام )٣(
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  .)١(األضحية املنذورة شيئاً من
  .)٣(، وال يبيع من األضحية)٢(ويأكل من املتطوع ا

وكذلك اهلدي املنذور، ودم اجلربان، والعقيقة املنذورة، والطبخة املنذورة ألنـه  ) ١(
  .جيب عليه أن يتصدق جبميع أجزائها


��	������﴿: ، ولقـول اهللا تعـاىل  �استحباباً، لفعل النيب ) ٢(���

���������﴿: ر يف اآلية لالستحباب، لقوله تعاىل، واألم)١(﴾�
، وما جعل لإلنسان فال جيب أكله عليه بل هـو  )٢(﴾������������������

  .خمري بني أكله وتركه
ويسن له على القول اجلديد املعتمد أن ال يأكل أكثر من الثلث، يهدي ثلثـاً  

  .للمسلمني األغنياء، ويتصدق بثلث على الفقراء واملساكني
  .وال يصح بيع حلمهما وجلدها وال غري ذلك سواء كانت منذورة أو متطوعاً ا) ٣(

وكذلك ال يعطى جلدها أو من حلمها للجزار أجرةً له، ألنه يف معىن البيع ملا 
أن أقوم على بدنِـه وأن   �أمرين رسول اهللا  : (قال �جاء عن علي بن أيب طالب 

حنن نعطيـه  : وأال أعطي اجلزار منها شيئاً، وقالأتصدق بلحومها وجلودها وأجلّتها، 
  .)٣() من عندنا

  
  

                                                           

  .٢٨: احلج )١(
  .٣٦: احلج )٢(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٣(
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  .)١(ويطعم الفقراء واملساكني
  .كرشها أو جلدها ال منوجوباً من األضحية املتطوع ا من حلمها ) ١(

واألفضل أن يتصدق جبميعها إال لقمة أو لقمتني فإنه يسن له أن يأكلها كما 
كل من كبد أضحيته، وكذلك خروجاً من خالف فقد روي أنه أ �فعل رسول اهللا 
  .من أوجب ذلك

وأقله أن يتصدق على واحد منهم قدراً غري تافه من اللحم حبيث ينطلق عليـه  
  .االسم كنصف رطلٍ
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  )١(فصل يف العقيقة
، وهي الذبيحة عن املولود يوم سابعه، ويذبح )٢(والعقيقة مستحبة

  .)٤(، ويطعم الفقراء واملساكني)٣(ارية شاةعن الغالم شاتان، وعن اجل
. هي الذبيحة عن املولود يوم سابعه: وشرعاً. اسم للشعر على املولود: العقيقة لغة) ١(

  .–رمحه اهللا  –كما قال املصنف 
أي يستحب ذحبها، ملن أيسر ا قبل متام السابع، ولو أيسر ا بعد السابع وقبـل  ) ٢(

تستحب له على الظاهر، وأما بعد مضي أكثر النفاس مل يؤمر مضي أكثر النفاس فإا 
، )١("الغالم مرن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسـمى : "�ا، لقوله 

أن نعق عـن   �أمرنا رسول اهللا : أا قالت –رضي اهللا عنها  –وملا جاء عن عائشة 
  .)٢(الغالم بشاتني، وعن اجلارية بشاة

خل وقتها بانفصال مجيع الولد، ويسن ذحبها سابعه عند طلوع الشمس، ويد
  .بسم اهللا واهللا أكرب، هذا منك وإليك هذه عقيقة فالن: ويقول الذابح عند ذحبها

السابق، واملأمور بالذبح من عليه نفقة الولد،  –رضي اهللا عنها  –حلديث عائشة ) ٣( 
عق من مالِ املولود، ألن العقيقة تربع وهـو  وخترج من مال الويل، وال جيوز للويل أن ي

  .ممتنع من ماله
  .ويسن أن تكون ساملةً من العيوب اليت تنقص اللحم) ٤(
  
  

                                                           

  .أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة )١(
  .أخرجه أبو داود والترمذي )٢(
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        ))))١١١١((((السبق والرميالسبق والرميالسبق والرميالسبق والرميكتاب كتاب كتاب كتاب 
  .)٣(على الدواب )٢(وتصح املسابقة

كمـا   –رمحه اهللا  –هذا الكتاب أول من أدخله يف كتب الفقه اإلمام الشافعي ) ١(
  .قال املزين

  .مصدر سبق وهو يف اللغة التقدم –بسكون الباء  –سبق وال
فهو املال  –بفتح الباء  –وأما السبق . املسابقة على اخليل وحنوها: اًاصطالحو

  .املوضوع بني أهل السباق
  .والرمي مصدر من رمى الشيء مبعىن طرحه

 :ومها سنة للرجال املسلمني ولو بعوض بقصد اجلهاد لإلمجاع، ولقوله تعـاىل 

﴿±��°�����®��¬��«��ª��©��¨﴾)وقد سـابق الـنيب   )١ ،
�.  
  .–بإذن اهللا  –بعوض أو بغريه على تفصيل يف العوض كما سيأيت ) ٢(
اليت تنفع يف القتال ال مطلق الدواب، ألن شرط املعقود عليه كونه عـدة قتـال،   ) ٣(

حلمـري،  اخليل، واإلبـل، والبغـال، وا  : وال جتوز إال مخسة أنواع: لذلك قال بعضهم
  .)٢(والفيلة

  .وكذلك تكون على السهام وحنوها وتسمى نضال. وتسمى الرهان
  

                                                           

  .٦٠: األنفال )١(
وز كبقر وكالب وطري، وأما نطاح الكبـاش ومهارشـة   وأما غريها فال جيوز بعوض، وأما بغري عوض فإنه جي )٢(

عن التحريش بني البهائم كما  �بغريه، ألنه سفه ومن فعل قوم لوط، وقد ى رسول اهللا الديكة فتحرم بعوضٍ أو
  .روى ذلك أبو داود والترمذي بسند ضغيف



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

......................................................................  
وللمسـابقة  . )١("ق إال يف خف أو حافرٍ أو نصـل ال سب: "�ولقول النيب 

  :شروط
ى أن العوض ألبعدمها رميـا صـح   أن تكون املسافة معلومة ولو تناضال عل .١

 .العقد

 .أن تكون صفة املسابقة معلومة .٢

 .أن يكون املعقود عليه عدة قتال ألن املقصود اإلعداد .٣

 .تعيني املركوبني عيناً يف املعني يف العقد، وصفة يف املوصوف يف الذمة .٤

إمكان سبق كلٍّ منهما لآلخر، وإمكان قطعِ كلٍّ منهما املسافة بال انقطـاع   .٥
 .تعبٍ وال

تعيني الراكبني عيناً فقط هذا إذا كان العوض من غريمها وإال فإما سيتعينان  .٦
 .بالعقد

 .أن يركبا املركوبني، فلو شرطا إرساهلما ليجريا مل يصح .٧

باملال املشروط جنساً وقدراً وصفةً وعيناً وديناً أو حاالً أو مؤجالً، فـال   العلم .٨
يصح عقد مبال جمهول كثوبٍ غري موصوف. 

أن يدخال محلالً إذا كان العوض منهما كُفؤاً هلما، وسمي حملالً ألنه حلَّـل   .٩
العقد بإخراجه عن صورة القمار احملرم وهو كل لعبٍ تردد بني غنم وغـرم،  

 .كاللعب بالورق وغريه

                                                           

  .  وهو صحيح ،والترمذي والنسائي وابن ماجة أخرجه أبو داود )١(
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، وصـفة  )٣(، إذا كانت املسافة معلومـة )٢(بالسهام )١(واملناضلة
  .)٤(املناضلة معلومة

أحد املتسابقني حىت إذا سبق استرده، وإن سبق  )٥(وضويخرج الع
  ...... )٦(فإن أخرجاه معاً مل جيز إال أن يدخال بينهما حملالً. أخذه صاحبه

  .كما تقدم يف احلديث" أو نصل: "�لقوله . املراماة: أي) ١(
وعلى رمي باألحجار، وعلى كل نافع يف احلرب مما يشـبه ذلـك كالرصـاص    ) ٢(

  ).نابلالق(والقنابر 
وجتوز املسابقة من غري عوض على البقر وبالطيور، كما جتوز علـى األقـدام   
وبالزوارق، وعلى سباحة وصراع وصعود جبل وإقالل صخرة وأكل كـذا، وعلـى   
وقوف على رجل، وعلى رمي بندق يف حفرة وحنوها، وعلى معرفة ما بيده من شـفع  

 -املسابقات حديث عائشة  ودليل جواز هذه. ى سائر أنواع اللعبــأو وتر، وعل
فسبقته، فلبثنا حىت إذا أرهقين اللحـم   �تسابقت أنا ورسول اهللا : -رضي اهللا عنها

  .)١("هذه بتلك: "سابقين فسبقين، فقال عليه السالم
  .وقد تقدم معنا يف الشرط السادس والسابع) ٣(
  .وال جتوز زيادة وال نقص يف العمل وال يف العوض) ٤(
  .اً وقدراً وصفةاملعلوم جنس) ٥(
من أدخل فرساً بني فرسني وهو ال يأمن أن يسبق فال بأس به، وإن أمـن  : "خلرب) ٦(

  .)٢("فهو قمار

                                                           

  .و داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان يف صحيحهأخرجه أب )١(
  .أخرجه أبو داود وإسناده ضعيف )٢(
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  .)٣(مل يغرم )٢(بق، وإن س)١(إن سبق أخذ العوض
  .منهما) ١(
أو مرتباً أو يسبقه أحدمها سـواء توسـط    جاءا معاًكلٌ منهما سواء سبقه ي بأن ) ٢(

  .تأخربينهما أو جاء مع امل
ا مرتبـا  ال شيء ألحدمها على اآلخر، وإن جاءإن سبقاه وجاءا معاً فهلما شيئاً، و) ٣(

بينهما فمال  احمللِّل فمال األول لنفسه ويأخذ عوض اآلخر، وإن سبقه أحدمها وتوسط
  .األول لنفسه ويأخذ عوض املتأخر وال شيء للمحلّل وإن جاء احمللل مع املتأخر

من سبق منكمـا  : ري املتسابقني كأن يقول شخصوجيوز شرط العوض من غ
  .فله علي كذا
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        ))))٢٢٢٢((((والنذوروالنذوروالنذوروالنذور    ))))١١١١((((كتاب األميانكتاب األميانكتاب األميانكتاب األميان
إال باهللا تعاىل، أو باسم من أمسائه، أو صفة من  )٣(وال ينعقد اليمني

  .........................................................صفات ذاته، 
هي اليد اليمىن مث أطلقت على احللف ألـم كـانوا إذا   : لغةاألميان مجع ميني، و) ١(

بلفظ  )٢(أمرٍ حمتملٍ )١(حتقيق: وشرعاً. حتالفوا ضرب كلُّ واحد بيمينه على ميني صاحبه
  .خمصوص

  .التزام قُربة مل تتعني بصيغة: وشرعاً. النذور مجع نذر، هو الوعد خبريٍ أو شرٍ) ٢(
  .الف، وحملوف به، وحملوف عليه، وصيغةح: اليمني هلا أربعة أركان) ٣(

  :ويشترط يف احلالف أربعة شرائط
  .التكليف .١
 .االختيار .٢

 .النطق .٣

  .القصد .٤
أن يكون امساً من أمسائه أو صـفة  : وأما احمللوف به فيشترط فيه شرط واحد

  .)٣("من كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت: "�من صفاته، لقول النيب 
لوق كالنيب واملالئكة والكعبة وحنو ذلك، ولو مع قصـد  فاليمني ال تنعقد مبخ
  .١للحديث السابق �اليمني بل يكره احللف بالنيب 

                                                           

  .خرج به لغو اليمني )١(
خرج به الواجب العادي، فال تنعقد به اليمني إثباتاً ونفياً حنو واهللا ألموتن أو لن أصعد السماء، أما املستحيل  )٢(

  .إىل السماء أو لن أموت، فتلزم به الكفارة يف احلالواهللا ألصعدن : فتنعقد فيه إثباتاً ونفياً حنو
  .أخرجه مسلم )٣(
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، )١(ومن حلَف بصدقة ماله، فهو خمري بني الصدقة أو كفارة اليمني
  .)٢(وال شيء يف لغو اليمني

  .........، )٣(ومن حلف أن ال يفعل شيئاً فأمر غريه بفعله مل حينث
  .يكون واجباً عيناً أن ال: وأما احمللوف عليه فيشترط فيه

واهللا ألتصدقن مبايل، بـل  : أن يقول احلالف –رمحه اهللا  –ليس مقصود املصنف ) ١(
هللا علي أن أتصدق مبايل إن فعلت كذا : املقصود نذر اللجاج والغضب، وهو أن يقول

  .شبه من النذر من حيث الصيغةفهذا فيه شبه باليمني من حيث املنع، وفيه . وكذا
ونذر اللجاج خيري فيه الناذر بني الوفاء بنذره أو كفـارة الـيمني يف القـول    

  .األظهر وهو املعتمد
ومعىن اللجاج التمادي يف اخلصومة، ويعطف الغضب على اللجاج من بـاب  
عطف السبب على املُسبب، وسمي بذلك ألنه ينشأ عن اللجاج والغضـب غالبـاً،   

  .صد به احلث أو املنع، أو التصديق أو التكذيبويق

ــاىل) ٢( ـــوله تع £��¤��¥���¦��§��¨��©����ª»��﴿: لق

ال واهللا، : (نزلت يف قـول  –رضي اهللا عنها  –، قالـت عائشة )٢(﴾¬��®�
  ).بلى واهللا

فإن فعل عامداً خمتاراً حنث خبالف ما لو كان جاهالً أو ناسياً أو مكرهـاً فـال   ) ٣(
  .حينث

  

                                                                                                                                              

    .أخرجه أبوداود، وهو صحيح" من حلف بغري اهللا فقد أشرك:"�والصحيح أنه حيرم، لعموم قوله  )١(

  .٨٩: املائدة )٢(
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......................................................................  
 هولو حلف أن ال يفعل شيئاً وقصد أن ال يفعله بنفسه أو بغريه فأمر غريه بفعل

  .فإنه حينث
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  .)١(ومن حلف على فعلِ أمرين ففعل أحدمها مل حينث
، )٣(رقبة مؤمنة عتقِ: )٢(وكفارة اليمني هو خمير فيها بني ثالثة أشياء

  ...ثوباً،  )٥(، أو كسوم ثوباً)٤(مسكني مداً أو إطعام عشرة مساكني كلّ
واهللا ال ألبس هذين الثوبني، فلَبِس أحدمها مل حينث فإن لبسـهما  : مثل أن يقول) ١(

  .معاً أو مرتباً حنث
اخلصـال الثالثـة   ، ألنه ال ينتقل إىل الصيام إال إذا عجز عن اًءومرتبة انته اًءابتد) ٢(

  .السابقة
وسبب وجوب الكفارة على الراجح عند اجلمهور هو اليمني واحلنث معاً فله 
يف غري الصوم تقدميها على أحد سببيها فله تقدميها على احلنث كالزكاة وليس له ذلك 
يف الصوم، ألنه عبادة بدنية وهي ال تقدم على وقت وجوا بال حاجة خبالف مـا إذا  

  .ما يف اجلمع بني الصالتني معاً تقدمياًكان حباجة ك
إن شفي اهللا مريضي فللـه  : املنذور املايل كأن قاليف وكالكفارة بغري الصوم 

  .علي أن أُعتق عبداً، فيجوز تقدميه قبل الشفاء
  .سليمة من عيب يخلُّ بعملٍ أو كسبٍ) ٣(
  .بتمليكهم إياه وال يكفي لو غداهم أو عشاهم) ٤(
  . جيزِمل. اقتسموه بينكم :ثوباً كبرياً وقال هلم فلو أعطاهم) ٥(

ويكفي أن يعطيهم أي شيٍء يسمى كسوة يعتاد لبسه كقميص أو عمامـة أو  
وال يشترط يف القميص كونه صاحلاً للمدفوع له، فيجـزئ أن  . أو شال إزارمخار أو 

امرأة صغريٍ، أو ثوب يدفع للرجل ثوب.  
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  .)٢(فصيام ثالثة أيامٍ )١(فإن مل جيد
وال يشترط كون املدفوع جديداً، فيجوز دفعه ملبوساً مل تذهب قوته لكـن  

  .)١(﴾HG��F��E��D���C��B��A﴿: يستحب كونه جديداً، لقوله تعاىل
قدراً زائداً على ما يكفي العمر الغالب له وملن ميونه، ولو ملك نصاباً فأكثر، ألنه ) ١(

كما أن له األخـذ   ،فيكفر بالصوم ،ن ميونهقد ميلكه لكن ال يكفيه العمر الغالب له ومل
من سهم املساكني أو الفقراء من الزكاة والكفارات، ألنه فقري يف األخـذ فكـذا يف   

  .اإلعطاء
  .وكذلك السفيه واملفلس والرقيق يكفرون بالصوم

  .متتابعة على القول األظهر، وهو املعتمد) ٢(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٩٢: آل عمران )١(
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  )١(فصل يف النذور
، )١(﴾����¡﴿: ريف النذر، واألصل فيه قوله تعـاىل تقدم معنا تع) ١(

  .)٢("من نذر أن يطيع اهللا فليطعه: "�وقول النيب 
أنه : واألصل يف حكم النذر أنه قربة يف نذر التربر، ألنه مناجاة هللا تعاىل، وقيل

  .مكروه
  .ناذر، ومنذور، وصيغة: وللنذر ثالثة أركان

  :ويشترط يف الناذر ما يلي
نذر التربر، فال يصح من الكافر، أما نذر اللجاج فيصح منه كمـا   اإلسالم يف .١

 .يصح وقفه وعتقه ووصيته

 .االختيار .٢

 .نفوذ التصرف فيما ينذره .٣

  .إمكان فعله للمنذور، فال يصح نذر صومٍ ممن ال يطيقه .٤
نذر هللا علي : ويشترط يف املنذور كونه قربة مل تتعني بالشرع، فال يصح قول

  .الظهرأن أصلي صالة 
هللا علي كذا وكذا، : ويشترط يف الصيغة أن تكون لفظاً يشعر بالتزام، كقوله

  .أو علي كذا وكذا
  :والنذر على قسمني

  .نذر اللجاج والغضب، وقد تقدم معنا: األول
  :نذر التربر، وهو إلتزام قربة وهو على نوعني: الثاين

                                                           

  .٢٩: احلج )١(
  .أخرجه البخاري )٢(



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

������������ 

١(والنذر يلزم( ٍازاة على مباحيف ا)٢( وطاعة)إن شفى : كقوله )٣
اهللا مريضي فلله علي أن أصلي أو أصوم أو أتصدق، ويلزمه من ذلك ما 

  .)٤(يقع عليه االسم
كذا: كقوله )٥(وال نذر يف معصية فالناً فلله علي إن قتلت.  

 .نذر هللا علي أن أتصدق بألف ريال: أن يكون بال تعليق، مثل .١

نذر : مى نذر جمازاة، مثل أن يقولأن يكون بتعليق على أمرٍ مرغوبٍ فيه ويس .٢
  .هللا علي إن شفى اهللا مريضي أن أصوم شهراً هللا

  .–املكافأة  –الوفاء به عند وجود املعلَّق عليه على التراخي ال على الفور واازة ) ١(
إن قمت فنذر هللا علي أن أصوم شـهراً،  : كقولهي النذر املعلَّق على أمرٍ مباح، أ) ٢(

  .الوفاء به كما سيأيت ألنه ال يلزم
  .إن صليت الظهر فنذر هللا علي أن أتصدق بألف ريال: كقوله) ٣(
)٤ ( د بقدرٍ معلومٍ من الصالة أو الصوم أو الصدقة وإال وجبعند اإلطالق إن مل يقي

ما قدر منها محالً على أقلَّ الواجب يف الشرع وهو يف الصالة ركعتان، ويف الصـوم  
  .لصدقة أقل ما يتمولصيام يوم واحد، ويف ا

أي ال ينعقد نذرها ألن النذر املعلّق على املعصية معصية، وإن كـان يف نفسـه   ) ٥(
ال نذر يف معصية : "، وقال)١("من نذر أن يعصي اهللا فال يعصيه: "�طاعة، لقول النيب 

  .)٢("اهللا، وال فيما ال ميلكه ابن آدم
  :ونذر املعصية له حالتان

                                                           

  .أخرجه البخاري )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
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ال آكلُ حلماً، وال أشرب : كقوله )١(ك مباحٍوال يلزم النذر على تر
  .لبناً، وما أشبه ذلك

  .هللا علي أن أشرب اخلمر: أن ينذر فعل املعصية، مثل أن يقول .١
إن قتلت فالناً فنذر هللا : على فعل معصية، مثل أن يقول قةًمعلَّ أن ينذر طاعةً .٢

  .أن أصوم شهراً
هللا علي أن أصوم : اء به، مثلونذر املكروه الراجح أنه ال ينعقد وال جيب الوف

، وألن "ال نذر إال فيما ابتغي به وجـه اهللا : "�ى عنه، ولقوله  �الدهر، ألن النيب 
  .)١(املكروه ال يتقرب به هللا

نذر هللا علي أن ال آكل اللحم، أو : وال ينعقد أصالً على ترك أو فعل مباحٍ، مثل) ١(
  .أن آكل اخلبز، وحنو ذلك

  .املباح فال شيء عليه إال إذا اشتمل النذر على حث أو منعٍوإن خالف النذر 
  
  
  
  
  
  

                                                           

  :هذا فيه تفصيل ألن املكروه على نوعني )١(
 .مكروه لذاته كصيام الدهر، وااللتفات يف الصالة، وهذا ال ينعقد وال يصح النذر به .١

مكروه لعارض كصيام يوم اجلمعة أو السبت، وهذا النذر به ينعقد ويصح، ألن الكراهة لعارض اإلفراد  .٢
  .ال لذات العبادة فإنه ال كراهة فيها
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        ))))٢٢٢٢((((والشهاداتوالشهاداتوالشهاداتوالشهادات    ))))١١١١((((كتاب األقضيةكتاب األقضيةكتاب األقضيةكتاب األقضية
وال جيوز أن يلي القضاء إال من استكملت فيـه مخـس عشـرة    

  ...............اإلسالم، والبلوغ، والعقل، واحلرية، والذكورية، : خصلةً
هـي فصـل   : اًاصـطالح و. اؤهإحكام الشيء وإمض: مجع قضاء وهو يف اللغة) ١(

  .اخلصومة بني خصمني حبكم اهللا
إخبار الشخص حبق : وشرعاً. مجع شهادة مصدر شهد من الشهود مبعىن احلضور) ٢(

  .لغريه على غريه بلفظ أشهد
  :وتويل القضاء له حاالت

  .يكون فرض كفاية يف حق الصاحلني له: احلالة األوىل
حق من تعين له، ويلزمه  قبوله إذا ولِّيه فإن يكون فرض عني يف : احلالة الثانية
على ما يكفيـه   زائد مالٍ بذلِطلبه ولو خاف من نفسه امليل أو ب امتنع أُجرب، ويلزمه

  .صاحلٌ للقضاء غريه )١(يومه وليلته إذا مل يوجد يف الناحية
 يكون مندوباً يف حق األفضل من غريه إذا وثق من نفسه وكـذا : احلالة الثالثة

ع الناس، ـــو به نشر العلم ونفــاً يرجــاوي إن كان عاملـــيف حق املس
من بيت املال على الوالية، ألنـه   –بفتح الراء  –ان حمتاجاً إىل الرزق ــــأو ك

جيوز أخذه بل للقاضي أخذ األجرة عليه إن مل يكن رزق من بيت املال وكانت أجرة 
  .مثل عمله

                                                           

وهي اليت خرج منها بكرة أي من طلوع الفجر لبلد احلاكم رجع إليها  – ا بلده ودون مسافة العدوىاملراد  )١(
من أنه  على املعتمد اًءبن -يومه بعد فراغ زمن املخاصمة املعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها 

ن فوقها مشق وبه فارق اعتبار مسافة القصر ال جيوز إخالء مسافة العدوى عن قاضٍ أو خليفة له، ألن اإلحضار م
  .بني كل املفتيني
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......................................................................  
يكون فيها مكروها للمفضول مع وجود الفاضل وإن مل ميتنـع  : احلالة الرابعة

  .الفاضل
  .يكون فيها حمرماً ملن طلبه بعزل صاحل له ولو كان مفضوالً: احلالة اخلامسة
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، )٣(، واإلمجــاع)٢(، ومعرفــة أحكــام الكتــاب والســنة)١(والعدالــة
، وتفسـري  )٦(، وطرف من لسان العرب)٥(وطرق االجتهاد )٤(ختالفواال

  .)١٠(،ومستيقظاً)٩(، وكاتباً)٨(، وبصرياً)٧(كتاب اهللا تعاىل، وأن يكون مسيعاً
ملَكةٌ يف النفس متنع من اقتـراف الكبـائر والرذائـل    : لغة هي التوسط، وشرعاً) ١(

  .فال والية لفاسق ولو بشيء فيه شبهة. املباحة
أي معرفة أنواع حمال األحكام، ألن املراد أن يعرف تلك األنواع اليت هي حمـال  ) ٢(

النظر واالجتهاد ليتمكن من استنباط األحكام منها، ويقدر على الترجيح فيهـا عنـد   
  .التعارض

أي معرفة امع عليه من الصحابة فمن بعدهم، لئال يقع يف حكمٍ أمجعوا علـى  ) ٣(
  .خالفه

ائل املختلف فيها بني العلماء، وال يشترط معرفته لكل فرد من أفراد أي معرفة املس) ٤(
املسائل املختلف فيها لكن يكفيه معرفة أن قوله يف املسألة اليت يقضي فيها ال خيـالف  

  .أقوال العلماء فيها
  .أي كيفية االستدالل وأنواع األدلة، والعام واخلاص وحنو ذلك) ٥(
  .�وسنة رسوله ألنه يعرف ا كتاب اهللا ) ٦(
  .ليسمع كالم اخلصمني، ألن األصم ال يفرق بني اإلقرار واإلنكار وغريه) ٧(
ولو بإحدى عينيه ليعرف من املدعى عليه، واملُقر من املُقر لـه، والشـاهد مـن    ) ٨(

  .املشهود له
والراجح أنه ال . ألنه حيتاج أن يكتب لغريه، وألن فيه أمناً من حتريف القارئ عليه) ٩(
  .كان ال يقرأ وال يكتب �شترط ذلك ألنه ي
  .فّلٍغأي غري م) متيقّظاً(يف بعض النسخ ) ١٠(
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يف موضـع   )٢(أن ينـزل القاضي يف وسط البلـد  )١(ويستحب
  .)٥(، وال يقعد للقضاِء يف املسجد)٤(للناس، وال حاجب له دونه )٣(بارز

، )٨(للفظ، وا)٧(يف السِ: )٦(ويسوي بني اخلصمني يف ثالثة أشياء
  .)٩(واللحظ

  .يف بيان آداب القاضي –رمحه اهللا  –هنا شرع املصنف ) ١(
  .ليتساوى أهلها يف القرب إليه، فيتساوى كل منهم مع نظريه من مجيع اجلهات) ٢(

ويستحب أن يأيت راكباً ويسلم مييناً ومشاالً، وجيلس على مرتفـعٍ ككرسـي   
  .ليسهل عليه النظر

  .ه، ويكون جملسه مصوناً عن أذى احلر والربدليعرفه كل أحد يريد) ٣(
حيول بينه وبني الناس لكن ال بأس بالنقيب وهو الذي يرتب اخلصوم واإلعـالم  ) ٤(

  .مبنازل الناس
: �والدليل على كراهية اختاذ احلاجب من غري ضرورة أو حاجة قول الـنيب  

  .)١("من ويل من أمور أميت شيئاً فاحتجب، حجبه اهللا يوم القيامة"
  .صيانة للمسجد من ارتفاع األصوات واللغط الواقعني مبجلس القضاء عادةً) ٥(
  .على الثالثة من باب االختصار –رمحه اهللا  –بل هي أكثر من ذلك، واقتصر ) ٦(
فيجلس القاضي اخلصمني بني يديه إذا استويا شرفاً يف اإلسالم، أما الذمي فيكون ) ٧(

  .أقل من املسلم
  .الم أحدمها دون اآلخرفال يسمع ك) ٨(
  .دون اآلخر لئال ينكسر قلب اآلخر. أي النظر فال ينظر ألحدمها) ٩(

                                                           

  .أخرجه أبو داود، واحلاكم )١(
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  .)٢(من أهل عمله  )١(وال جيوز أن يقبل اهلدية
  ...........................: )٣(عشرة مواضعيف نب القضاء توجي

 صاحبها وحيث ، وألنه تدعو إىل امليل إىل)١("هدايا العمال غلول: "�لقول النيب ) ١(
  .حرمت مل ميلكها ويردها على مالكها

وقبول اهلدية يلحق به اهلبة والضيافة والعارية إن كانت املنفعة تقابل بـأجرة  
كالسكىن وركوب الدابة، أما إذا كانت ال تقابل مبال كقطع بسكني وحنو ذلك فـال  

  .بأس
حمل عمله مل حتـرم يف   أي أهل حمل عمله وواليته، فإن كانت اهلدية من غري أهل) ٢(

األصح بل حىت لو كانت اهلدية من أهل حمل عمله وليس له خصـومة يف احلـال وال   
  .يتوقع له خصومة

أي يكره القضاء يف هذه املواضع العشرة لكن هي أكثر من ذلك، والضابط ) ٣(
أنه يكره للقاضي القضاء يف كلِّ حـالٍ يسوء فيه : [ اجلامع هلذه املواضع كلها هي

وهي  �لكن إن حكم يف هذه املواضع نفذ حكمه مع الكراهة، لقصة الزبري ]. خلُقه 
 النخل ا يسقون اليت احلرة شراج يف � النيب عند الزبري خاصم األنصار من رجال أن

 � رسول فقال � النيب عند فاختصما ،عليه فأىب ،مير املاء سرح األنصاري فقال
 ابن كان أن فقال األنصاري فغضب. "جارك إىل اءامل أرسل مث زبري يا اسق" :للزبري

 إىل يرجع حىت املاء احبس مث زبري يا اسق" :قال مث � اهللا رسول وجه فتلون عمتك؟
  .)٢("اجلدر

  
                                                           

  .أخرجه أمحد) ١(

 .أخرجه البخاري ومسلم) ٢(
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، واحلزن، والفرحِ املُفرطني، )٣(، وشدة الشهوة)٢(واجلوع ،)١(عند الغضبِ
  .احلر والربد ، ومدافعة األخبثني، وغلبة النعاس، وشدة)٤(وعند املرضِ

عليه إال بعد كمال الدعوى، وال حيلِّفُه إال بعد  )٥(وال يسأل املدعي
  ........................................................سؤال املدعي، 

غري الشديد الذي خيرجه من حالة االستقامة، أما عند الغضب الشديد فيحرم عليه ) ١(
  .الغضب هللا أو لغريه، ألن العلّة هي تشوش الفكروال فرق بني كون . القضاء

  .وكذلك الشبع والعطش املفرطني) ٢(
  .للنكاح) ٣(
  .املؤمل) ٤(
  :يف بيان كيفية القضاء، وهي كما يأيت –رمحه اهللا  –هنا شرع املصنف ) ٥(

تكلما أو ليتكلم املُدعي منكما أو : إذا حضر اخلصمان عند القاضي يقول هلما .١
تكلم، وله أن يسكت حىت يبتدئ أحدمها  –إن كان يعرفه  –يقول للمدعي 

 .)١("إمنا أقضي بنحو ما أمسع: "�بالكالم، لقول النيب 

عليـه   عوى الصحيحة، فإنه يطالـب املـدعى  إذا فرغ املدعي من بيان الد .٢
باجلواب، وال يلزم القاضي أن يستفصل املُدعي يف دعواه إذا مل يحرر الدعوى 

صحح دعواك بالسؤال من أهل العلم، ولو أن يعرض عنه، : بل له أن يقول له
وجيوز استفصاله عن صفة أطلقها ال عن شرط أغفله فإنـه ممتنـع، ولـيس    

قتله عمداً، : االستفصال من التلقني املمتنع مطلقاً، ألن التلقني أن يقول له قل
 هل قتله عمداً أم شبه عمد أم خطأ؟: واالستفصال أن يقول له

                                                           

  .أخرجه أبو داود وأمحد )١(
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  ......، )١(خصماً حجته، وال يفهمه كالماً، وال يتعنت بالشهداِء وال يلقِّن
أن إن أقر املدعى عليه لزمه ما أقر به بال حكمٍ، وإن أنكـر جـاز للقاضـي     .٣

 ةٌ؟جألك ح: يسكت وأن يقول للمدعي

، �أن رجالً حضرمياً وكندياً جاءا إىل النيب : �ملا جاء عن وائل بن حجر 
ا رسول اهللا إن هذا قد غلبين علـى أرضٍ يل كانـت أليب، فقـال    ي: فقال احلضرمي

: للحضرمـي �هي أرضي يف يدي أزرعها، ليس له فيها حق، فقال النيب : الكندي
يا رسول اهللا إن الرجل فاجر ال يبايل مـا  : فلك ميينه، فقال: ال، قال: ألك بينة؟ قال
ذلك، فانطلق ليحلـف،  ليس لك منه إال : س يتورع من شيء، فقاليحلف عليه، ول

أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمـاً لـيلقني اهللا   :  -ملا أدبر  -: �فقال رسول اهللا 
  .)١(وهو عنه معرِض

بينـة   يل: ال بينة حاضرة، أو قال: ال بينة يل وأطلق، أو قال: فإن قال املدعي .٤
 بينـة  ال وأيل، وأُريد حتليفه مكِّن فإن حلف أقامها وكذلك إن قال ال بينـة  

 .حاضرة مث أقامها قُبلت منه

م بنكوله بأن يقول له القاضي عىوإن نكَلَ املدكك ناكالً، أو : عليه حجعلت
 .نكّلتك

وقول القاضي . مث بعد ذلك يقول للمدعي احلف، وهذه هي اليمني املردودة .٥
 .حكمت بنكوله: قوله نـزلةمأحتلف وحنو ذلك نازل : للمدعي

اليمني املردودة بعد أمر القاضي له مكِّن مـن احلـق بـال     فإن حلف املُدعي .٦
  .كالبينة: حكمٍ، ألن اليمني املردودة كاإلقرار على املعتمد، وقيل

  
                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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......................................................................  
!! الشـهادة  وما هذه ملَ شهدمت؟: أي ال يوقعهم يف العنت واملشقة كأن يقول هلم) ١(

  .فرمبا يؤدي ذلك إىل تركهم الشهادة فيتضرر املشهود له
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هوال يقبل شهادةَ عـدوٍ علـى   )١(وال يقبلُ الشهادة إال ممن ثبتت عدالت ،
  ...............، )٥(، وال ولد لوالده)٤(لولده )٣(، وال شهادة والد)٢(عدوه

، ومن ثبتت عدالته عند احلاكم – بإذن اهللا –عند احلاكم، وسيأيت شروط العدالة ) ١(
فهو عدلٌ باطن، وأما من مل تثبت عدالته عنده فهو ممن ظاهره العدالة، وهو حمل توقف 

  .يف قبول الشهادة إىل أن تثبت عدالته عند احلاكم
وحيرم على القاضي إختاذ شهود معينني حبيث ال يقبل غريهم ملـا فيـه مـن    

  .التضييق على الناس
وال : "مرفوعـاً  –رضي اهللا عنها  –م بإرادة اإلضرار به، حلديث عائشة ألنه مته) ٢(

  .)٢("على أخيه )١(جتوز شهادة ذي غمرٍ
واملراد بالعداوة العداوة الدنيوية الظاهرة ولو باملخاصمة، أما العداوة الباطنـة  

  .اليت مل تدل عليها قرينة فال ترد ا الشهادة، ألنه ال يطلع عليها إال اهللا
ا العداوة الدينية فإا ال متنع الشهادة كشهادة املسلم على الكافر، والسـين  أم

  .على املبتدع
  .وإن عال) ٣(
  .وإن نزل سواء كان يف حجرِه أم يف حجر غريه) ٤(
  ].أنه ال تقبل شهادة أصلٍ لفرعه، وال فرع ألصله : [ لوجود التهمة، فالضابط) ٥(

لتهمة إال إن كان بينه وبني كـلٍّ منـهما   أما الشهادة عليهما فتقبل النتفاء ا
  .عداوة فال تقبل هلما وال عليهما

  
                                                           

  .أي غلٍّ وحقد )١(
  .وهو ضعيف ،أخرجه الترمذي )٢(
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وال يقبل كتاب قاضٍ إىل قاضٍ آخر يف األحكام إال بشاهدين يشهادان مبا 
  .)١(فيه

ومما سبق يتبني أن شهادة احلواشي بعضهم لبعض أو علـى بعـضٍ تقبـل،    
ه عليها بأن فالنـاً قـذفها مل   وكذلك شهادة أحد الزوجني لآلخر أو عليه إال شهادت

  .أا زنت، فال تقبل ألا فراشه ويدعي خيانتها: تقبل، وكذلك
أي إذا ادعى شخص على غائبٍ مبالٍ، وثبت املال عليه، فإن كان له مال حاضر ) ١(

قضاه القاضي منه وإن مل يكن له مالٌ حاضر وطلب املُدعي من القاضي أن يكتب إىل 
الغائب مبا حكم به لينفذه عليه اشترط أن يشهد علـى الكتابـة   القاضي الذي يف بلد 

شاهدان يشهدان أمام القاضي املكتوب إليه مبضمون الكتـاب، ألن العمـدة علـى    
  .شهادما ال على الكتاب
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  )١(فصل يف القسمة
اإلسالم، والبلوغ، والعقـل،  : إىل سبعة شرائط )٢(ويفتقر القاسم

  .)٣(، والعدالةُ، واحلسابواحلريةُ، والذكورية
 إذا، )٤(فإن تراضى الشريكان مبن يقِسم بينهما مل يفتقر إىل ذلـك 

فيه على أقل من اثنني، وإذا دعـا أحـد    كان يف القسمة تقومي مل يقتصر
  ...................الشريكني شريكه إىل قسمة ما ال ضرر فيه لزم اآلخر 

متييز احلصص بعضـها عـن   : اًاصطالحو. قالتفري: وهي يف اللغة. بكسر القاف) ١(
  .بعضٍ

  .قاسم، ومقسوم، ومقسوم عليه: والقسمة هلا ثالثة أركان
وأجرته تكون علـى اإلمـام   . املُعين من جهة القاضي، وكذلك حمكم الشركاء) ٢(

جيعلها من بيت املال إن أمكن وإال كانت أجرته من الشركاء ألن العمل هلم، فإن مسى 
دراً لزمه ولو فوق أجرة املثل، وإن مسوا أجرة مطلقاً فاألجرة موزعة علـى  كلٌّ منهم ق

قدر احلصص املأخوذة فمن كان له الثلث فعليه ثلث األجرة ومن كان له الثلثان فعليه 
  .وألن العمل يف الكثري أكثر منه يف القليل ،ثلثي األجرة، ألا من مؤن امللك كالنفقة

ن يكون عفيفاً عن الطمع فال يرتشـي وال خيـون،   وكذلك يشترط يف القاسم أ) ٣(
  .وكذلك السمع والبصر والنطق والضبط

أي ال يشترط يف القاسم الشروط السابقة سوى البلوغ والعقل فقط، وجيـوز أن  ) ٤(
  .يكون عبداً أو فاسقاً أو امرأة أو ذمياً

  :والقسمة على أنواع
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......................................................................  
كقسمة املثليـات مـن    باألجزاءقسمة املتشاات، ويقال هلا القسمة : األول

، ووزنا يف املوزونات، وذرعـاً يف  تحبوبٍ وغريها، فتجزأ األنصباء كيالً يف املكيال
املذروعات، وعداً يف املعدودات، مث بعد ذلك يقرع بني األنصباء لتعيني كل نصـيب  

  .احد من الشركاءمنها لو
ويكفي يف هذا النوع قاسم واحد وقسمته تلزم بقوله فأشبه احلاكم فهو مـن  

  .قبيل قسمة اإلجبار
القسمة بالتعديل للسهام، وهي األنصباء بالقيمة كأرضٍ ختتلف قيمـة  : الثاين

أجزائها وتكون األرض بني شريكني بالنصف، وإذا قومنا األرض جند أن ثلثها يساوي 
  .فعند ذلك جنعل الثلث سهماً، والثلثان سهماً آخر، مث يقرع بينهما ثلثيها

  .وهذا النوع من القسمة فيها تقومي، فيشترط فيها أكثر من قاسم
القسمة بالرد، كأن تكون أرض مشتركة بني اثـنني لكـل واحـد    : الثالث

ر النصف ويف أحد جانيب األرض بيت أو بئر أو شجر فإن أمكن قسمة البيت أو الشج
مع األرض فال حاجة للرد، وإن مل يمكن قسمتها فإننا نقوم البيت أو البئر أو الشـجر  
ومن وقع البناء أو الشجر أو البئر يف نصفه الذي أخرجته القرعة فإنه يـدفع لآلخـر   

  .نصف قيمة البناء أو البئر أو الشجر
الواحـد  وهذا النوع من القسمة البد فيها أكثر من قاسم لكن يكفي القاسم 

  .إذا عينه اإلمام أو القاضي لذلك أو نصبه الشركاء حاكماً يف التقومي
كما له أن يقضي بقول عدلني  ،وللحاكم يف التقومي أن حيكم بعلمه يف األصح

  .إن مل يكن عاملاً بالتقومي
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١(إجابته(.  
ن بالرضـا  مثل إذا دعاه إىل قسمة إفراز أو تعديل دون قسمة الرد، ألا إمنا تكو) ١(

  .وال يدخلها اإلجبار أصالً ألا بيع
فلو كانت القسمة فيها ضرر على الطالب فال يلزم الشريك إجابتـه، ولـو   

لو تشارك زيـد وعمـرو يف دار،   : كانت القسمة فيها ضرر على املطلوب أيضاً مثل
 وكان لزيد عشر الدار وهذا العشر ال يصلح للسكىن والباقي يصلح، فإن صــاحب

عشر يجرب على القسمة بطلب عمرو وإن تضرر زيد صاحب العشـر، ألن الضـرر   ال
 شر  –أصابه أصالً بسبب قلَّة نصيبه لكن لو طلب القسمة زيدجرب  –صاحب العفال ي

عمرو على القسمة ألنه متعنت يف طلبه فال يجاب إال إن كان العشر ميكن االنتفاع به 
  .ره أو بضم ما ميلكهبالسكىن ولو بإحياء أرضٍ جبوا

وكذلك ما ينقص نفعه املقصود منه بالقسمة كسيف يكسر فال يجاب طالب 
وال يجيبهم احلاكم لقسمته ملا فيها من الضـرر لكـن ال    ،قسمته يف األصح املعتمد

مينعهم منها، ألن احلق هلم كما لو هدموا جداراً واقتسموا نقضه.  
ثوبٍ نفيس فال جييبهم لقسمته ملا فيهـا  أما ما يبطل نفعه بالكلية كجوهرة، و

من الضرر ومينعهم منها ألنه سفه.  
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  )١(فصلٌ يف الدعوى والبينات
  .)٣(اله مسعها احلاكم، وحكم  )٢(وإذا كان مع املدعي بينة

هو إخبار الشخص حبق له على غـريه  : اًالطلب والتمين، واصطالح: الدعوى لغة )١(
  .مٍعند حاكمٍ أو حمكَّ

  .والبينات مجع بينة وهم الشهود مسوا بذلك ألن احلق يتبني م
رجالن أو رجلٌ وامرأتان، ويشترط أن يعرف احلاكم عدالتها أو تكون معدلة أو ) ٢(

  يطلب احلاكم تزكيتها إن مل يعرفها حىت وإن مل يطعن اخلصم فيها، ألن التزكية حـق
  .هللا
  .ائه بل البد من الرفع للحاكم ولو حمكماًألن صاحب احلق ال يستقل باستيف) ٣(

  :واحلقوق على قسمني
القود وحد القذف واللعان واإليالء والنكاح والرجعة البد من الرفـع  : األول

 هالفتئات رزعليه، وع مللحاكم لكن إن استقل صاحب الدم باستيفاء القود وقع وإن حر
  .على اإلمام

وهو أن العني إن خشي من أخذها : نفعة، فيها تفصيلالعني والدين وامل: الثاين
  .ممن هي عنده ضرراً، فالبد فيها من الرفع إىل احلاكم حترزاً من الضرر وإال فله أخذها

وأما الدين فإن كان على غري ممتنع من أدائه طالبه به فال يأخذ شيئاً له من غري 
منه، وإن كان الدين على ممتنع مـن  مطالبة ولو أخذه مل ميلكه ويلزمه رده فإن تلف ض

أدائه ولو مقراً به جاز له أخذ جنس حقه بصفته بطريق الظفر وميلكه مبجرد األخـذ،  
  .فإن مل جيد جنسه بصفته فإنه يأخذ غريه مقدماً النقد على غريه
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، فإن نكَلَ )٢(فالقولُ قول املدعى عليه بيمينه )١(وإن مل تكن له بينة
  ....................................، )٤(ردت على املدعي )٣(عن اليمني

وأما املنفعة فإن كانت واردةٌ على عنيٍ فهي كالعني فله استيفاؤها منها إن مل 
خيش ضرراً وإال فالبد من الرفع للحاكم، وإن كانت واردة على ذمته فهي كالـدين  

شيئاً من ماله بغري مطالبة، وإن كانت علـى   فإن كانت على ممتنع طالبه ا وال يأخذ
  .ممتنع وقدر على حتصيلها بأخذ شيٍء من ماله فله ذلك بشرطه

  .أو كانت له لكنها غري مقبولة لكوا جمروحة، ألا كالعدم) ١(
  .هو من خيالف قوله الظاهر: هو من يوافق قوله الظاهر، واملُدعي: املُدعى عليه) ٢(

عي بينة فيصدق املدعى عليه بيمينه إال يف اللعان والقسامة فإذا مل تكن عند املد
  .–كما تقدم  –إذا اقترن بدعوى الدم لوثٌ 

  .أي امتنع املدعى عليه عن اليمني) ٣(
إن نكلت عن الـيمني  : ويسن للقاضي أن يبني له حكم النكول بأن يقول له

بنكوله نفذ حكمه  وإن مل يبني له القاضي هذا وحكم. حلف املدعي وأُخذ منك احلق
وليس له أن يعود لليمني بعـد احلكـم   . لتقصري املدعي عليه بترك البحث عن النكول

  .عليه بالنكول إال برضا احلاكم
فإن حلف حكم له القاضي باحلق، وهذه اليمني هي اليمني املردودة، والدليل على ) ٤(

رد الـيمني علـى    �أن النيب  –رضي اهللا عنهما  –مشروعيتها ما جاء عن ابن عمر 
 مبحضرٍ من الصحابة وروي أن شرحيـاً وعبداهللا �وقضى ا عمر . )١(صاحب احلق

  ل يفـإن رد اليمني له أص: �وقال علـي بن أيب طالب . بن عقبة قضوا ا أيضاً
  

                                                           

  .أخرجه الدارقطين، وهو ضعيف )١(
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  .)١(فيحلف ويستحق
 )٣(فالقولُ قولُ صـاحبِ اليـد   )٢(وإذا تداعيا شيئاً يف يد أحدمها

  .)٥(حتالفا وجعلَ بينهما )٤(يف أيديهما ، وإن كانبيمينه
  .........حلَف على البت والقطع،  )٦(ومن حلَف على فعلِ نفسه
، وأما )١(﴾	��������������������﴿: الكتاب والسنة، أما الكتاب فقوله تعاىل

  .السنة فحديث القسامة
عراضـه عـن   فإن مل حيلف املدعي بدون عذر سقط حقه من اليمني واملطالبة إل) ١(

  .اليمني ال من الدعوى فتسمع حجته إذا أقامها بعد ذلك
  .وال بينة لواحد منهما) ٢(
كل منهما بينة رجحت بينة صاحب اليـد، ألن اليـد مـن    لوكذلك إن كان ) ٣(

  .األسباب املرجحة
  .كفراشٍ جلسا عليه مجيعاً أو مجالً ركبا عليه مجيعاً، وال بينة لواحد منهما) ٤(
واهللا إن هـذا  : لف كلُّ واحد منهما على نفي كونه لآلخر، بـأن يقـول  أي ح) ٥(

  .فإذا حتالفا فإن احلاكم يقسمه بينهما نصفني الستوائهما يف اليد. الشيء ليس لك
  .ولو أقاما بينتني رجح بتاريخ سابق فيثبت امللك ا

ألنـه مالـه،    إثباتاً ونفياً، وكذلك على فعل عبده ويمته، ألن فعل عبده كفعله) ٦(
  .وألن البهيمة ال ذمة هلا وإمنا يضمن جنايتها بتقصريه يف حفظها فهو بفعله ال بفعلها

  
  

                                                           

  .١٠٨: ئدةاملا )١(
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، وإن )٢(فإن كان إثباتاً حلف على البت والقطـع  )١(ومن على فعل غريه
  .)٥(حلَف على نفي العلمِ )٤(مطلقاً )٣(كان

)١ (هوهذا الغري مل يكن مملوكاً له كعبده وأمت.  
  .واهللا أقرضك مورثي كذا وكذا: مثل أن يقول )٢(

وجيوز له البت والقطع يف احللف العتماده على خطه أو خطِّ مورثه فـيظن  
  .ذلك ظناً مؤكداً

  .النفي) ٣(
  .غري مقيد بزمان خمصوص، أو مكان خمصوص) ٤(
يه فلم يكلّف واهللا ما علمت أنه فعل كذا، ألنه ال طريق له إىل القطع بنف: فيقول) ٥(

وهذا يف نفي العلم املطلق أما . به لكن إن حلف على القطع اعتد به ألنه قد يعلم ذلك
نفي العلم املقيد بزمان أو مكان فيحلف فيه الشخص على البت والقطـع إلمكـان   

  .اإلحاطة به
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  )١(فصل يف الشهادات
  ٣(خصـالٍ  )٢(وال تقبلُ الشهادة إال ممن اجتمعت فيـه مخـس( :

  .......................................، )٦(، العقل)٥(، البلوغ)٤(اإلسالم
إخبار الشـخص حبـق   : وشرعاً. احلضور: الشهادات مجع شهادة، وهي يف اللغة) ١(

  .لغريه على غريه بلفظ أشهد
  .شاهد، ومشهود له، ومشهود به، ومشهود عليه، وصيغةٌ: وأركانه مخسة

  .يف بيان شروط الركن األول وهو الشاهد –رمحه اهللا  –هنا شرع ) ٢(
عند األداء وإن مل جتتمع فيه عند التحمل، فيجوز أن يتحمل الشهادة وهو غـري  ) ٣(

كاملٍ مث يؤديها وهو كامل إال فيما تتوقف صحته على الشهود كالنكاح فإنه يشترط 
  .كمال الشهود عند التحمل

  .س وقد زيد عليها غريهاذكر أا مخ –رمحه اهللا  –واملؤلف 
: فال تقبل شهادة كافرٍ على مسلم، وال شهادة كافرٍ على كافر، لقولـه تعـاىل  ) ٤(

﴿{��z��y��x﴾)وألنه يكذب على اهللا فال يؤمن أن يكذب علـى  )١ ،
  .خلقه

���z��y}��﴿: فال تقبل شهادة صيب ولو كان مراهقاً، لقوله تعاىل) ٥(
  .)٣(و عليه، حىت لو كان يشهد لصيب أ)٢(﴾|{

  .فال تقبل شهادة جمنون باإلمجاع) ٦(

                                                           

  .٢: الطالق )١(
  .٢٨٢: البقرة )٢(
  .ول شهادة الصبيان بعضهم على بعضٍ فيما يقع بينهم من اجلراحاتبخالفاً ملالك فقد قال بق )٣(
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  .)٢(، والعدالة)١(واحلرية
، غري مصر على )٣(أن يكون جمتنباً للكبائر: وللعدالة مخس شرائط

  ................................................، )٤(القليل من الصغائر
  .الوالية والرقيق ليس من أهلهافال تقبل شهادة رقيق، ألن أداء الشهادة فيه معىن ) ١(

��U��T��S�����R��Q��P��O﴿: فال تقبل شهادة فاسقٍ، لقوله تعـاىل ) ٢(

V﴾)١(.  
  :وزيد على هذه الشروط اخلمسة ما يأيت

فيشترط يف الشهادة على الفعل كالزنا وشرب اخلمـر والغصـب   : البصر والسمع. ١
  .واإلتالف وحنو ذلك اإلبصار لذلك الفعل مع فاعله

شترط يف الشهادة على القول كالعقد والفسخ والطرق واإلقـرار السـمع   وي
  .واإلبصار لقائله حال تلفظه به

 .فيتشرط يف الشاهد أن يكون فطناً فال تقبل شهادة مغفلٍ ال يضبط األمور: الفطنة. ٢

¡��¢������£��¤��¥��﴿: عدم التهمة، فال تقبل شهادة املتهم، لقوله تعاىل. ٣

©��¨��§��¦ª﴾)٢(.  
  .فال تقبل شهادة فاسق) ٣(
 –رمحـه اهللا   –فال تقبل شهادة مصر عليها مطلقاً، كما هو ظاهر كالم املصنف ) ٤(

  .إن غلبت طاعته على معاصيه فإا تقبل شهادته: لكن اجلمهور قالوا

                                                           

  .٦: احلجرات )١(
  .٢٨٢: البقرة )٢(
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  .)٣(، حمافظاً على مروءة مثله)٢(، مأموناً عند الغضب)١(سليم السريرة
  .مبتدعاً يكفر أو يفسق ببدعته، فاملراد سالمة االعتقاد بأن ال يكون) ١(
حبيث ال توقعه نفسه األمارة بالسوء عند غضبه يف قول زور أو إصرار على غيبة، ) ٢(

  .أو كذب أو حنو ذلك
بأن يتخلق بأخالق أمثاله من أبناء عصرِه ممن يراعي مناهج الشـرع وآدابـه يف   ) ٣(

  .زمانه ومكانه
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  )١(صل يف أنواع احلقوقف
  .، وحقوق اآلدميني)٢(حقوق هللا تعاىل: واحلقوق ضربان

  :فهي على ثالثة أضرب )٣(فأما حقوق اآلدميني
ذكران قبلُ فيه إال شاهدانال ي منـه  )٤(ضرب قصدوهو ما ال ي ،

  .)٥(املال، ويطلع عليه الرجال
هد وميـني  وضرب يقبلُ فيه شاهدان، أو رجلٌ وامرأتان، أو شـا 

  ............................................................، )٦(املُدعي
  .وبيان ما يقبل فيها من الشهود) ١(
  .قدمها يف الذكر لشرفه تبارك وتعاىل) ٢(
بدأ بتفصيله اهتماماً به ألنه األغلب وقوعاً، وألن حقوق اآلدميني مبنيـة علـى   ) ٣(

  .املشاحة
رجلٌ وامرأتان، وال رجل وميني، ألن كل ما ال يثبت مـن احلقـوق    فال يكفي) ٤(

املرأتني أقوى من الرجل والـيمني،  برجل وامرأتني ال يثبت برجلٍ وميني، ألن الرجل و
  .]وما ال يثبت باألقوى ال يثبت باألضعف[
غالباً كالطالق والنكاح والرجعة والعقوبة حلق اهللا كحد شرب اخلمر، والعقوبـة  ) ٥(

  .اآلدمي كتعزير وقصاص حلق
ن يطلق الرجل زوجته من غري حضور رجال بـل  أوقد ال يطلع عليه الرجال نادراً ك

  .حبضور النساء ومع ذلك فال عربة ن

���﴿: لقوله تعـــاىل) ٦(��������~��}|��{���z��y� �
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  .)١(وهو ما كان القصد منه املال
ضي ر –، وملا جاء عن ابن عباس )١(﴾%��$���#��"��!�� 

إمنـا ذلـك يف   : )٣(ويف رواية. )٢(قضى باليمني مع الشاهد �أن النيب  –اهللا عنهما 
  .)٤(األموال

واآلية نص على املداينة وقيس عليه سائر األموال وكل ما املقصود منه املال، 
ألن املال يدخله البذل واإلباحة، وتكثر فيه املعاملة، ويطلع عليه الرجال والنساء فوسع 

  .اب ثبوتهالشرع يف ب
  .وال يكتفى بامرأتني وميني لعدم وروده

ويف اليمني والشاهد جيب على املدعي يف حلفه أن يذكر أن شاهده صـادق  
  .فيما شهد له به

فـإن   –املدعى عليه  –وللمدعي أن يترك احللف تورعاً ويطلب ميني خصمة 
ا غري اليمني اليت نكل خصمه فللمدعي أن حيلف ميني الرد يف األظهر وهو املعتمد، أل

تركها ألن تلك لقوة جانبه بالشاهد، وهذه لقوة جانبه بنكول اخلصم، وألن تلـك ال  
  .يقضى ا إال يف األموال وهذه يقضى ا يف مجيع احلقوق

سواء كان عيناً او ديناً أو منفعة أو كان يقصد به املال كبيع وإجارة وحوالـة أو  ) ١(
  .وأجل أو وقف فسخه أو حقاً يتعلق به كخيار

  

                                                           

  .٢٨٢: البقرة )١(
  .أخرجه مسلم )٢(
  .عند أمحد يف مسنده )٣(
  .بالشاهد، وحيلف تكميالً للحجة، ألنه إمنا حيلف من قوي جانبه وحيلف املدعي مع الشاهد لقوة جانبه )٤(
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قبلُ فيه رجلٌ وامرأتان، أو أربع نسوةي وهـو مـا ال   )١(وضرب ،
  .)٢(يطلع عليه الرجال

وهي علـى ثالثـة    )٤(فال تقبلُ فيها النساء )٣(أما حقوق اهللا تعاىل
  ...........................، )٥(ضرب ال يقبلُ فيه أقلُّ من أربعة: أضرب

مضت السنة بأنه جيوز شهادة النساء فيما ال يطلـع  : أنه قالعن الزهري  جاءملا ) ١(
  .)١(عليه غريهن من عيوب النساء

وإذا قُبلت شهادن منفردات قُبلت شهادة الرجلني، والرجل واملرأتني باألوىل 
  .واليمني يف ذلكوال يقبل الرجل 

إلقـرار  واعلم أن ما قبلت فيه شهادة النساء على فعله ال تقبل شهادن على ا
  .به، ألنه مما يطلع عليه الرجال غالباً بالسماع كسائر اإلقرارات

  .غالباً كالوالدة وحيض ورضاع وبكارة وعيب امرأة حتت ثوا كقرن ورتق) ٢(
  .وال يثبت شيء من احلقوق بامرأتني وميني

  .أي احلقوق غري مالية، كما هو ظاهر من التقسيم) ٣(
  .يف مجيع ما سبقوال اخلنثى، ألنه كاألنثى ) ٤(

|��{��~�����	������﴿: فال جيب احلد بأقل من أربعة رجال، لقوله تعاىل) ٥(
  ،)٣(﴾JI��H��G����F﴿: اىلـ، ولقوله تع)٢(﴾����������

  

                                                           

  .أخرجه ابن أيب شيبه )١(
  .٤: النور )٢(
  .١٥: النساء )٣(
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  .)١(وهو الزنا
  .)٣(، وهو ما سوى الزنا من احلدود)٢(وضرب يقبلُ فيه اثنان

  .)٤(وضرب يقبلُ فيه واحد، وهو هاللُ رمضان
 ، وألن الزنا ال)١("أربعة شهداء، وإال حد يف ظهرك: "�هلالل بن أمية  �وقال النيب 

يقوم وال يتحقق إال من اثنني فصارت الشهادة عليه كالشهادة على فعلني؛ ألنه مـن  
  .أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر

كان إتيان البهيمـة   وإن –على املذهب املنصوص  –ومثله اللواط وإتيان البهيمة ) ١(
يوجب التعزير فقط، ألن نقصان العقوبة ال مينع من اعتبار العدد يف الشهود كمـا يف  

  .زنا األمة ووطء امليتة ال يوجب احلد على األصح
وأما إقرار رجل بالزنا فيكفي يف الشهادة عليه رجالن يف القول األظهر وهـو  

  .املعتمد كغريه من اإلقرارات
  .يقبل فيه رجل وامرأتان وال أربع نسوة أي رجالن فال) ٢(
  .أي من موجبات احلدود كحد شرب اخلمر، والقطع للسارق وحنو ذلك) ٣(
  .بالنسبة للصوم وصالة التراويح ومجاعة الوتر احتياطاً للعبادة) ٤(

كمـا هـو الـراجح يف     –ويلـحق الل رمضان هالل غريه من الشهور 
ة فيه فتقبل شهادة الواحد ـالل شـوال لإلحـرام    بالنسبة للعبادة املطلوب –املذهب 

باحلج، وصوم ستة أيام من شوال، والل ذي احلجة للوقوف وللصوم يف العشر األول 
منه ما عدا يوم العيد، وتوجد مواضع أخرى تقبل فيهـا شـهادة الواحـد تـأيت يف     

  .املطوالت

                                                           

  .أخرجه النسائي )١(
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، )٢(املـوت : )١(وال تقبلُ شهادة األعمى إال يف مخسـة مواضـع  
  .............................، )٥(، والترمجةُ)٤(، وامللك املطلق)٣(والنسب

الثالثة األول من هذه اخلمسة تثبت باالستفاضة والتسامح من مجع كثري يـؤمن  ) ١(
ألا أمور مؤبدة فإذا ... وأرقاء وفسقة اًءتواطؤهم على الكذب لكثرم ولو كانوا نس

  .احلاجة إىل ثبوا باالستفاضة فمستة على ابتدائها طالت مدا عسر إقامة البين
؛ ألنـه  كـذا مسعت الناس يقولون : وال يكفي الشاهد باالستفاضة أن يقول

أشهد مبوت فالن أو أن هذا : يحدث ريبة يف شهادته لعدم جزمه بالشهادة، لكن يقول
  .الشيء ملك فالن
هادة على الفعل البد أشهد أن فالناً مات أو اشترى كذا، ألن الش: وال يقول

  .من اإلبصار كما تقدم
أي مثل املوت، ألن أسبابه كثرية ومنها ما خيفى ومنها ما يظهـر وقـد يعسـر    ) ٢(

  .االطالع عليها فاقتضت احلاجة أن يعتمد على االستفاضة
أشهد أن هذا ابن فالن، : وإن مل يعرف عني املنسوب إليه، فيقول يف صورة األب) ٣(

  .أشهد أن هذا من قبيلة كذا: فالن، ويف صورة القبيلة أو أن هذه بنت
لذلك قـال ابـن   ،ة يف ذلك ألنه ال مدخل للرؤية فيهـويكتفي باالستفاض

  .وهذا مما ال أعلم فيه خالفاً: –رمحه اهللا  –املنذر 
غري املقيد بسبب، أما املقيد بسبب فإن كان مما يثبت سببه باالستفاضة كـاإلرث  ) ٤(

  .ما إن كان مما ال يثبت سببه باالستفاضة كالبيع فال تقبل شهادة األعمىفكذلك، وأ
وهو التفسري لكالم اخلصم فيصح جعل األعمى مترمجاً، ألن املقصود من الترمجة ) ٥(

  .إبالغ كالم اخلصم
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، وال تقبلُ شهادة )٢(، وما شهد به على املضبوط)١(وما شهد به قبل العمى
٤(لنفسه )٣(جار( عٍنفعاً، وال داف)٦(عنها ضرراً )٥(.  

فلو أن األعمى حتمل الشهادة فيما حيتاج للبصر كالبيع والنكاح واإلقرار مث عمي ) ١(
ه معروفون يبعد حتمله هلا فإنه يصح أن يشهد مبا حتمله إن كان املشهود له واملشهود عل

  .النسب واالسم
ق أو مال لشـخص يعـرف   أن يقر شخص يف أذن أعمى بعتق أو طال: وصورته) ٢(

امسه ونسبه، ويد ذلك األعمى على رأس ذلك املُقر، فيتعلق به األعمى ويضبطه، حىت 
  .يشهد عليه مبا مسعه منه عند القاضي

أي شخص جير لنفسه نفعاً أو يدفع ضرراً، ألنه يشترط يف الشاهد عدم التهمـة  ) ٣(

وال شـك يف   )١(﴾§��¨��©﴿: وهي جر نفع أو دفع ضرر، لقولـه تعـاىل  
  .حصول الريبة هنا

وكـذلك اجلـار   . حقيقة أو حكماً مثل أن جير نفعاً لعبده املأذون له يف التجارة) ٤(
  .لبعضه مثل أن جير نفعاً ملن ال تقبل شهادته له

  .أي وال شهادة دافعٍ) ٥(
أي عن نفسه كشهادة الضامن برباءة مضمونه فال تقبل؛ ألنه يدفع عـن نفسـه   ) ٦(

  .طالبة والغرمضرر امل
  
  
  

                                                           

  .٢٨٢: البقرة )١(
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        ))))١١١١((((كتاب العتقكتاب العتقكتاب العتقكتاب العتق
جائزِ التصرف ويقـع بصـريح    )٣(من كُلِّ مالك )٢(ويصح العتق

  .)٤(ة مع النيةيانالعتق، والك
  .إزالة الرق عن آدمي ال إىل مالك تقرباً إىل اهللا تعاىل: وشرعاً. االستقالل: لغة) ١(
جمهولة ولو كان مؤقتاً ويلغى مطلقاً سواء كان منجزاً أو معلقاً، بصفة معلومة أو ) ٢(

  .التوقيت
  .ويصح التوكيل يف التنجيز ال يف التعليق، ويصح العتق بعوض ولو بلفظ البيع

أو نائبه، بشرط أن يكون جائز التصرف يف ملكه بأن يكون بالغاً عاقالً رشـيداً  ) ٣(
  .خمتاراً أهالً للوالء بأن ال يكون مبعضاً أو مكاتباً

  .عتيق، ومعتق، وصيغةٌ: كانوالعتق له ثالثة أر
أنت عتيق أو حمـرر، أو أنـت   : وصريح العتق اإلعتاق والتحرير وفك رقبة مثل) ٤(

  .معتق، وأعتقتك، وحررتك، أعتقك اهللا، واهللا أعتقك
أنـت  : وال حيتاج إىل قبول وال يضر خطأ بتذكري أو تأنيث مثل لو قال ألمته

حر.  
  .وال فرق بني هزلٍ وجد

ال ملك يل عليك، أو ال سبيل يل عليـك، أو  : مثل قول السيد لعبدهوالكناية 
  .ال خدمة يل عليك، أو أنت سائبة، أو أنت موالي، أو يا سيدي

والكناية البد فيه من نية العتق الحتماهلا غري العتق وإن احتفت ا قرينة فـال  
  .تكفي عن النية

  



���� ��� 	
 ��� ��
�� ���� 

 

�١��١��١��١� 

عبد ١(وإذا أعتق بعض( ق مجيعهعت)٢(.  
  .اً معيناً منه كيد أو جزءاً مشاعاً كربع وحنو ذلكأي جزء) ١(
من أعتق شقصاً لـه مـن   : "�قال رسول اهللا  �سراية ملا جاء عن أيب هريرة ) ٢(

 كلُّه هم اململوك قيمة عدلٍ مث ، فإن مل يكن له مال إن كان له مالمملوك فعليه خالصقو
  .)١("وقٍ عليهاستسعى العبد غري مشق
  :انوالعبد له حالت

أن يكون خالصاً لسيده، فإذا أعتق بعضه فإن العتق يسري على مجيعه : األوىل
  .سواء كان البعض معيناً أو غري معني، سواء كان السيد موسراً أم ال

أن يكون العبد غري خالص لواحد بل لشريكني أو أكثر فأعتق أحـد  : الثانية
  :الة ال خيلو من أمرينالشركاء نصيباً له يف العبد أو أعتق مجيعه ففي هذه احل

سرى الدين على باقيه ولو كان عليه ديـن   هأن يكون املُعتق موسراً بقيمة باقي .١
بقدرها، ألن الدين ال مينع السراية كما ال مينع اإلعتاق، وهو األظهـر عنـد   

 .األكثر

أن يكون املُعتق معسراً فيعتق نصيبه فقط وال يسري إىل الباقي بل هو ملـك   .٢
  .للشريك

ترب باليسار واإلعسار وقت اإلعتاق، فلو أعتق وهو معسر مث أيسر فـال  واملع
  .سراية وال تقومي

  :والسراية هلا شروط
أن يتسبب يف إعتاقه باختياره كشرائه جزِء أصله أو فرعه فإنـه يسـرى إىل    .١

 .الباقي

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
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وإن أعتق شركاً له يف عبد وهو موسر سرى العتق إىل باقيه، وكان 
  .)١(يكهعليه قيمةُ نصيب شر

  .................... )٣(من والديه أو مولوديه )٢(ومن ملك واحداً
 .)١(أن يكون موسراً وقت اإلعتاق بقيمة الباقي أو بعضه .٢

أن يكون احملل قابالً للنقل من شخصٍ إىل آخر فال سراية يف نصيب حكـم   .٣
باالستيالد فيه، بأن استولد األمة أحد الشـريكني وهـو معسـر فـيحكم     

يالد يف نصيبه فقط، فإذا أعتق اآلخر نصيبه عتق وال يسري إىل نصيب باالست
الشريك املستولد يف األصح، ألن السراية تتضمن النقل وهو غري ممكن هنـا،  

اآلخر نصيبه عتق فقـط،   ، فإذا أعتقوكذلك احلصة املوقفة أو املنذور إعتاقها
 .وال يسري إىل احلصة املوقوفة أو املنذور إعتاقها

ق نصيبه خبالف ما لو أعتق نصيب شريكه فإنه يلغو، ألنـه ملـك ال   أن يعت .٤
  .يتبعه

قد تقدم معنا الكالم على هذا، فاملُعتق عليه قيمة نصيب شريكه يوم إعتاقه يقـوم  ) ١(
  .عليه ألجل السراية

  .سواء كان امللك قهرياً كاإلرث أو اختيارياً كالشراء واهلبة والوصية) ٢(
من أصوله أو فروعه بقيد أن يكونوا من النسـب  : ا فكأنه قالبكسر الدال فيهم) ٣(

 وخرج باألصول والفروع من عدامها من . يعتق عليهال فيخرج بذلك من الرضاع فإنه
ما ال يعتقون بامللك ألنه مل يرد فيهم نصوأمـا  . سائر األقارب كاإلخوة واألعمام فإ

  إنه منكـر،: بل قال النسائي ضعيف، ف)٢("من ملك ذا رحم فقد عتق عليه"حديث 
                                                           

  .فاضالً عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يف يومه وليلته وكسوته وسكىن يومه )١(
  .ه أبو داود والترمذي وابن ماجةأخرج )٢(
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  .)١(عتق عليه
أو سفلوا، احتـد الـدين أو    افرق يف األصول والفروع بني الذكور واإلناث علو وال

  .اختلف، ألنه حكم متعلق بالقرابة فاستوى فيه من تقدم
على من ملكه بشرط أن يكون املالك حراً كامالً غري مكاتب وال مـبعض،  أي ) ١(

لـن  " �بذلك قال الـنيب  . من أهل التربع أم ال كالصيب وانون وسواء كان املالك
  .)١("جيزي ولد والده إال أن جيده مملوكاً فيشتريه فيعتقه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .أخرجه مسلم )١(
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  )١(فصل يف الوالء
عنـد   )٣(، وحكمه حكم التعصـيبِ )٢(والوالء من حقوق العتقِ

ه٤(عدم(ق إىل الذكور من عصبتوينتقل الوالء عن املعت ،ه)٥(.  
  .)٧(كترتيبهم يف اإلرث )٦(وترتيب العصبات يف الوالء

الة وهي املعاونـة  القرابة، وهو مشتق من املوا: والوالء لغة. أي يف بيان أحكامه) ١(
  .عصوبةٌ سببها زوال امللك عن الرقيق بالعتق: اًوشرع. واملقاربة

  .لتقاط وغريهباالفمن التعريف يتبني أن الوالء ال يثبت بغري العتق فال يثبت 
أي من فوائده ومثراته الالزمة له اليت ال تنتفي بنفيها سواء كان العتق منجـزاً أو  ) ٢(

  .معلقاً بصفة أو بتدبري أو استيالد أو كتابة أو شراء الرقيق نفسه
  .)١("الوالء ملن أعتق: "�بالنسب فال ينايف أنه تعصيباً أيضاً لقول النيب ) ٣(
بالنسب، ألن عصوبته متراخية يف الرتبة عن عصوبة النسـب،  أي عدم التعصيب ) ٤(

، واملشبه دون املشبه )٢("الوالء لُحمه كلُحمة النسب: "�والدليل على ذلك قول النيب 
  .به
ألن الوالء ال يورث وإمنا يورث به، ألنه لو كان يورث الشترك فيـه الرجـال   ) ٥(

  .امليت والنساء من الورثة كسائر احلقوق املوروثة عن
يف مثرته وفوائده والية التزويج، وحتمل الدية، والتقدم يف صالة اجلنازة، وغسـل  ) ٦(

  .فليس املقصود نفس الوالء ألنه يثبت هلم مجيعاً من غري ترتيب. امليت ودفنه
  .فيتقدم ابن املعتق مث ابنه وإن سفل مث أبواملعتق وهكذا) ٧(

                                                           

  .أخرجه البخاري ومسلم )١(
  .أخرجه ابن حبان وابن خزمية، وهو صحيح )٢(
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ه١(وال جيوز بيع الوالِء وال هبت(.  
الوالء لُحمة كلحمـة النسـب، ال يبـاع وال    : "�وال يصح أيضاً لقول النيب  )١(

  .وإذا كان ال يباع وال يوهب فإنه ال ينتقل عن مستحقيه. )١("يوهب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .قد تقدم معنا )١(
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  )١(فصل يف التدبري
، فهو مدبر يعتق بعد وفاتـه  )٢(إذا مت فأنت حر: ومن قال لعبده

ه٣(من ثُلُث(وجي ،هيف حال حيات وز أن يبيعه)٥(هتدبري، ويبطل )٤(.  
تعليق عتـقٍ مـن مالـك    : وشرعاً. النظر والتأمل يف عواقب األمور: التدبري لغة) ١(

  .)١(باملوت
  .مالك، ورقيق، وصيغة: والتدبري له ثالثة أركان

نيف حال حياة سيده كحكم الق ٢(وحكم املدبر(.  
رةٌ فيكون مجيعه مدبراً، ألنه من باب إطـالق اجلـزء   أو يدك حرةٌ أو رجلك ح) ٢(
نصفك حر، فإن املدبر فقط ما ذكره وال يسرى إىل : ة الكل خبالف ما لو قال لهرادوإ

  .الباقي
ـ  ) ٣(  زأي ثلث ماله إن خرج كلّه من الثلث، وإال عتق منه بقدرِ ما خـرج إن مل جي

  .الورثة ما زاد على الثلث
وكذلك جيوز له أن يطأ مدبرته لبقاء . ئر التصرفات املزيلة للملكويلحق بالبيع سا) ٤(

صري مستولدة وبطل بـه تـدبريها   ملكه، وال يبطل به تدبريها إال إذا حبلت منه فإا ت
  .ستيالد ألنه أقوى من التدبريباإل

فيكون البيع رجوعاً عن التدبري، وليس له الرجـوع عنـه   تدبريه بيعه بأي ويبطل ) ٥(
  .كسائر التعليقات فسخته أو نقضته: كقولهباللفظ 

  
                                                           

إن دخلت الدار فأنت حر بعد مويت، فال يصري مـدبراً   :إن مت فأنت حر، أو مع صفة قبله حنو :حنو ،وحده )١(
  .ت سيده فلو مات قبل ذلك فال تدبريحىت يدخل الدار قبل مو

  .وهو العبد الذي مل يتعلق به شيٌء من مقدمات العتق )٢(
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نكم العبد القرِ يف حال حياة السيد كح١(وحكم املُدب(.  
  .للسيد أن يتصرف به، وله غُنمه وعليه غُرمه) ١(
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  )١(فصل يف الكتابة
٤(مكتسباً )٣(وكان مأموناً )٢(والكتابةُ مستحبةٌ إذا سأهلا العبد(.  

  .عقد عتقٍ يلفظها بعوضٍ منجم: اجلمع والضم، وشرعاً: الكتابة يف اللغة) ١(
  .سيد، ورقيق، وعوض، وصيغةٌ: وله أربعة أركان

`����h����g��f��e��d��c��b��a﴿: لقوله تعاىل) ٢(
kj��i﴾)وقياسـاً علـى   . –رمحه اهللا  –، أي كسباً وأمانةً، كما قال الشافعي )١

فال جتب إن سأهلا الرقيق لئال يتعطل . الذين يعتق عليه وحنو ذلكالتدبري وشراء القريب 
  .أثر امللك وتتحكم املماليك على األسياد

فيما يكسبه حبيث ال يضيعه يف معصية اهللا وإن مل يكن عـدالً يف دينـه، وإمنـا    ) ٣(
  .اُعتربت األمانة يف ذلك لئال يضيع ما حيصله فال يعتق

ف ما لو كان غري مكتسبٍ فإنه ال يوثق بتحصـيلها  ليوثق بتحصيل النجوم خبال) ٤(
حينئذ.  

  :والشروط اليت جيب توفرها يف العبد املكاتب
  .التكليف، فال تصح مكاتبة العبد الصغري أو انون .١
 .العبد املكره ةاالختيار، فال تصح مكاتب .٢

أن ال يتعلق به حق الزم، فال تصح مكاتبة العبد املرهـون أو املـؤجر، ألن    .٣
ألول معرض للبيع والكتابة متنع منه، والثاين مستحق املنفعـة فـال يتفـرغ    ا

 .الكتساب ما يويف به النجوم

  
                                                           

  .٣٣: النور )١(
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  .)١(وال تصح إال مبالٍ معلومٍ إىل أجلٍ معلوم، وأقلُّه جنمان
، فلـه  )٣(، ومن جهة املكاتب جائزةٌ)٢(وهي من جهة السيد الزمةٌ

  .فسخها مىت شاء
فيما يف يد من املالوللمكاتب التصرف ٤(ه( ،....................  

  :يشترط يف عوض الكتابة ما يأيت) ١(
  .أن يكون ماالً يف ذمة املكاتب .١
 .أن يكون معلوماً قدراً وجنساً وصفةً ونوعاً .٢

 .أن يكون مؤجالً إىل أجلٍ معلوم .٣

  .أن يكون منجماً بنجمني أو أكثر، فال تصح الكتابة على أقل من ذلك .٤
كاتبة صحيحة، فال ميلك السيد فسخها ألا عقدت حلظِّ املكاتب ال إذا كانت امل) ٢(

. حلظِّه فكان فيها كالرهن إال أن يعجز املكاتب عن أداء النجم أو بعضه عـن احملـل  
  .وحيكم بعجزه إذا قال عجزت عن األداء أو كان قادراً لكنه امتنع

  .بالنسبة للمرن ألا عقدت حلظِّه ال حلظِّ السيد كما تقدم، كالرهن) ٣(
رف الذي ال ــواع التصــــن أنــببيعٍ أو شراٍء وإجيارٍ وحنـو ذلك م) ٤(
فال جيـوز لـه    – )١(خوف –ر ــــــه وال خطــــرع فيــــتب

ألن هذه التصرفات فيها إهالك للمنـافع أو  ة واهلبة وحنو ذلك إال بإذن سيده، الصدق
  .للمال بغري عوض

  
  

                                                           

  .كقرض، وبيع لنسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل )١(
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، وال يعتـق إال  )١(ه من مال الكتابة ما يستعني بهوعلى السيد أن يضع عن
  .)٢(بأداء مجيع املالِ بعد القدرِ املوضوع عنه

، وقد فُسر اإليتاء ذا، )١(﴾rq��p��o��n��m��l﴿: لقوله تعاىل) ١(
  .ألن املقصود منه اإلعانة على العتقِ

  .)٢("املكاتب عبد ما بقي عليه درهم: "�لقول النيب ) ٢(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣٣: النور )١(
  .أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي )٢(
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  )١(فصل يف أمهات األوالد
ما تبين فيه شيٌء من خلقِ  )٤(فوضعت )٣(أمته )٢(وإذا أصاب السيد

  ..........................................، )٦(، حرم عليه بيعها)٥(آدمي
  .أي يف بيان أحكام أمهات األوالد) ١(
لماً أم كافراً، مكرهاً أم خمتـاراً،  أي إذا وطئها السيد البالغ العاقل سواء كان مس) ٢(

  .جاهالً أم عاملاً
اليت له فيها ملك وإن قلَّ، فيشمل حينئذ ما لو استولد األمـة املشـتركة فينفـذ    ) ٣(

استيالده يف نصيبه ويسري إىل نصيب شريكه إن أيسر بقيمته وإال فال يسري ويثبـت  
يتالد يف حصته فقط وال يف حصته خاصة، فإذا وطئ شريكه اآلخر بعد ذلك ثبت االس

يسري إىل حصة شريكه األول ولو كان موسراً، ألن السراية تتضمن النقـل وحصـة   
  .الشريك األول بعد ثبوت استيالده ال تقبل النقل

وال فرق بني أن يكون الوطء حالالً أم حراماً لعارض مثل أن يطأ أمته وهـي  
  .فإنه ال يثبت به االستيالد حائض أو نفساء، خبالف احملرم لذاته كالوطء يف الدبر

  .احلمل كامالً حياً أم ميتاً أم ما جيب فيه غرة) ٤(
كاملضغة اليت ظهر فيها صورة اآلدمي ولو يف جزٍء منه كوجه أو يد أو ظفرٍ، ألن ) ٥(

  .املدار هنا على ما يسمى ولداً
مـن أقـر   والبيع باطل ولو بشرط العتق أو ملن تعتق عليه كأصلها أو فرعها أو ) ٦(

  .حبريتها
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، وإذا )٣(والوطء )٢(، وجاز له التصرف فيها باالستخدام)١(ورهنها وهبتها
  .........................................................)٤(مات السيد

ى عن بيع أمهات : مرفوعاً –رضي اهللا عنهما  – والدليل حديث ابن عمر
وهنب، وال يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حياً، فـإذا  ال يبعن، وال ي: األوالد، وقال

  .)١(مات فهي حرة
إنا نأيت السبايا وحنب : قلنا يا رسول اهللا: أنه قال �وملا جاء عن أيب موسى 
وما عليكم أن ال تفعلوا، ما من نسمة كائنةٌ إىل يوم : "أمثان فما ترى يف العزل؟ فقال

  .)٢("القيامة إال وهي كائنةٌ
ويروى منع بيع . دليل على أن بيعهن باالستيالد ممتنع) وحنب أمثان: (قوهلمف

بل حكى ابـن   –رضي اهللا عنهم  –أمهات األوالد عن عمر وعثمان وعلي وعائشة 
  .عبد الرب وأبو حامد اإلسفرائيين والبغوي والباجي اإلمجاع على ذلك

  .ويلحق ما اهلبة والوصية ا) ١(
  .يف مجيع األحكام إال ما استثينألا كالقنة ) ٢(
إذا مل يكن مانع ككوا حمرماً له بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وكوا مزوجـة،  ) ٣(

، وكوا مسـلمة وسـيدها كـافر،    فإن وطأه حرام ألنه متتع جبملتهاوكوا مبعضة 
  .وكوا مكاتبة وغري ذلك

  .وكذلك ال جيوز للسيد وطء أمها وابنتها
  .رف ا باإلجارة واإلعارة لغريهوجيوز له التص

  .قبلها ولو بقتلها له) ٤(
                                                           

  .عيف مرفوعاً، والصحيح أنه موقوفوهو ض –رمحهم اهللا  –والبغوي  أخرجه مالك والدارقطين )١(
  .أخرجه البخاري ومسلم )٢(
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  .)٣(قبل الديون والوصايا )٢(من رأس ماله )١(عتقت
  .)٥(مبنـزلتها )٤(وولدها من غريه

وإن  )٧(فولده منها مملوك لسـيدها  )٦(ومن أصاب أمة غريه بنكاحٍ
بهةا بش٨(أصا( للسيد هوعليه قيمت منها حر ههفولد)٩( ..................  

  .بال خالف فهي حرة عن دبرٍ منه أي مبوته) ١(
حىت وإن أحبلها يف مرضِ موته، ألن االستيالد حصل باالستمتاع فأشبه إنفـاق  ) ٢(

  .املال يف الذات والشهوات املباحة
وكذلك عتق أوالدها التابعون هلا احلادثون بعد االستيالد وعتقهم مـن رأس  

  .تحقون للعتق تبعاً هلااملال ألم مس
  .ولو كانت الديون هللا تعاىل كالكفارة وقبل مؤن التجهيز) ٣(
أي وولد األمة املستولدة من غري السيد بأن ولدت بعد استيالدها ولداً مـن زوج  ) ٤(

فإنه ال يتبعها يف العتق مبوت  أو زنا خبالف ما لو ولدته قبل استيالدها من زوج أو زنا
عليه التصرف فيه بل يتصرف فيه مبا شاء حلدوثه بل استحقاق احلرية السيد، وال ميتنع 

  .لألم
  .يف مجيع األحكام اليت مرت لسريان االستيالد إليه) ٥(
  .أو بزنا وأحبلها الواطئ) ٦(
باإلمجاع تبعاً ألمه، ألن الولد يتبع أمه يف الرق واحلرية، ألن الزوج دخل علـى  ) ٧(

هإرقاق ولد.  
)٨ (أ ا أمته أو زوجته احلرةكظنِه.  
)٩ (بال خالف ألنه مل ميلكها قبل الوطء ،وال تصري أم ولد.  
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، )١(وإن ملك األمة املوطؤة بعد ذلك مل تصر أم ولد له بالوطء يف النكاح
  .واهللا أعلم .)٢(وصارت أم ولد له بالوطِء بالشبهة على أحد القولني

بعد وطئها بشراٍء أو إرث أو حنو ذلك سـواء   أي إن ملك الواطئ األمة املوطؤة) ١(
ملكها وهي يف عقده بعد نكاحها أو بعد طالقها فإا ال تصري أم ولد ولـو كانـت   

  .حامالً حني امللك
وصارت األمة اليت ملكها بقيد كوا موطؤة بشبهة منه أم ولد للواطئ بعـد  أي ) ٢(

ر من احلر سبب للحرية بـاملوت بشـرط   والعلوق باحلُ ،ملكه هلا، ألا علقت منه حبرٍ
  .امللك، وقد حصل امللك وإن كان بعد الوطء والوالدة وهذا القول مرجوح

والقول الثاين أا ال تصري أم ولد مبا ولدته من الوطء بالشبهة، ألا علقت به 
  .يف غري ملكه فأشبه ما لو علقت به يف النكاح وهذا هو الراجح يف املذهب

بعـد صـالة    –بإذن اهللا  –ر ما تيسر من هذا الشرح املبارك النافع وهذا آخ
الظهر من يوم األحد احلادي عشر من مجادى األوىل من عام ألف وأربعمائة وواحـد  
وثالثني من اهلجرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والتسليم، وأرجو ممن اطلع على 

لِّ شر وضـري، وأن يقيـل العثـرات    كتايب هذا أن يدعو يل باخلري، واملباعدة عن ك
  . والسيئات فإنّ اإلنسان حملٌّ للنسيان وخصوصاً يف هذا الزمان مع شغل األذهان

وأسأل اهللا أن يكتب يل التوفيق والقبول لعملي هذا وسائر أعمايل وأقـوايل،   
  .ا يف الدنيا واآلخرةووالدي وأهل بييت وأن يبارك يل فيها، وأن ينفعين 
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